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Via leuke paden loopt u omhoog naar de buurtschappen Elkenrade en Eyserheide.  Dan loopt u langs een 
leuk pad en het Eyserbos weer terug naar Wijlre. Tijdens deze tocht met twee hellingen heeft u op 
verschillende plekken prachtig uitzicht.   In Eyserheide passeert u Domaine Salamander waar u kunt 
koffiedrinken of een wijntje proeven.. 

 

Startadres: Brasserie Amuseer, Marchierstraat, Wijlre.  
(Door de week kunt u parkeren op de parkeerstrook, in het weekend is de parkeerplaats geopend. U kunt ook 
gratis parkeren op de grote parkeerplaats aan het van Wachtendonckplein). 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9,15 km  2.10 uur  92 m  164 m 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.brasserieamuseer.nl/
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202. WIJLRE  9,1 km 
 

1. Met uw gezicht naar de brasserie gaat u R. 
Neem nu de eerste weg R (Stationsweg) en loop 
even verder de trappen omhoog. Aan het van 
Wachtendonckplein, met rechts het voormalig 
gemeentehuis (1965/huisnr.1) van de voormalige 
gemeente Wijlre met boven op het dak een 
uivormige bol, loopt u RD verder omhoog. Aan de 
T-splitsing gaat u L.  
 

(Hier links van het treinstation, een halteplaats van 
de toeristische stoomtein, kunt u voor slechts € 2,- 
(Kinderen € 1,00) het unieke Kunst- en Verzamelhuis 
Wijlre bezoeken, een atelier en museum waar 
herinneringen bewaard worden en verwerk in 
kunstobjecten. Dit alles zeer uitgebreid 
tentoongesteld op thema).   
 

Aan de Y-splitsing gaat u R. Steek R de 
spoorwegovergang over van het Miljoenenlijntje 
en volg bij (ongeval)kruis (zie infobordje) en mooi 
gedicht de asfaltweg RD omhoog.  
 

(De Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) 
exploiteert op deze spoorlijn tussen Kerkrade en 
Valkenburg een toeristische stoomtreindienst. Station 
Simpelveld is het kloppend hart van de ZLSM en 
tevens opstapplaats. Station Wijlre is een halteplaats 
Zeker eens doen).  
 

Na 400 m gaat u boven aan de 4-sprong L (groen) 
over de veldweg.  
 

(Links heeft u mooi uitzicht over het vijf sterren 
landschap Zuid-Limburg).  
 

Aan de 4-sprong bij “Et Schluusmanskrutske” 
gaat u R (blauw/groen) over de veldweg die een  
smalle asfaltweg wordt.  
 

(De familie Sluijsmans bezat rond het kruis 
landerijen. Als dank voor de goede oogst heeft Jan 

Christaan dit kruis laten plaatsen). 
 

Waar de asfaltweg naar links buigt, gaat u bij 
afsluitboom R (groen/blauw) over het smalle 
graspad. 
 

2. Volg dit graspad RD. Steek de asfaltweg schuin 
R (blauw/groen) over en loop de trap omlaag. 
Volg nu geruime tijd dit licht stijgende pad, dat 
later een mooi hol pad wordt, door de Elkenrade 
grubbe. (In de zomer kunnen hier brandnetels 
staan). Na 1,2 km gaat u boven door twee 
draaihekjes (stegelkes) en ga dan L (blauw) de 
asfaltweg omhoog.   
 

3.  Aan de 3-sprong in de buurtschap Elkenrade 
gaat u RD. Aan de 3-sprong bij wegkruis (1898) 
gaat u RD. Negeer zijweg links. U verlaat weer 
Elkenrade en volg geruime tijd de asfaltweg RD.  
 

(Schuin links voor u ziet u de beltmolen Op de 
Vrouweheide (1858), de hoogstgelegen korenmolen 
van Nederland. Rechts ziet u boven de 94 m hoge tv-
toren in het Eyserbos).   
 

Negeer zijwegen. Na 900 m aan de T-splitsing bij 
wijngaard “Domaine Salamander, ANWB-
wegwijzer en stenen wegkruis in de buurtschap 
Eyserheide gaat u R.   
 

(Als u hier bij huisnr. 2 de inrit inloopt naar Domaine 
Salamander, dan  kunt u er een lekker wijntje 
drinken. Elke dag open vanaf 09.00 uur en er is ook 
een toilet aanwezig).  
 

Aan de 3-sprong bij Mariabeeld en zitbank loopt u 
RD. Aan de volgende 3-sprong loopt u RD (zwart) 
de doodlopende weg omlaag.   
 

(U passeert enkele prachtige met Kunradersteen 
gebouwde woningen).   
 

4. Bij mooi vakwerkhuis (nr. 35 A)  gaat u R de 
asfaltweg omlaag, die even verder een veldweg 
wordt die naar links buigt. Vervolgens wordt de 
veldweg een smal pad, dat u geruime tijd RD 
volgt. Bij draaihekje gaat u verder RD (zwart) en 
blijf dit pad nog circa 500 m RD langs de helling 
volgen.   
 

(Bijna aan het einde van het pad passeert u een 
zitbank. Hier ziet u links beneden de 
rijksmonumentale St. Agathakerk (1734) in Eys).  
 

5. Steek de smalle steile asfaltweg (Eyserbosweg) 
over en loop de trapjes omhoog. Boven bij 
zitbank gaat u R (blauw) het brede graspad 
omhoog met links afrastering en schitterend 
uitzicht. Vlak daarna gaat u L (blauw) over het 
pad door de bosrand. Het pad buigt schuin rechts 
omhoog. Aan de T-splitsing gaat u L (rood/groen) 
omlaag.  
 

(Een eindje verder staat links bij oriëntatiebord een 
zitbank. Dit is één van de mooiste plekjes in Zuid 
Limburg, een prima pauzeplek. Hier heeft u bij helder 
weer prachtig uitzicht o.a. op de hooggelegen St. 
Martinuskerk (1860-1862)  in Vijlen, de 133 m hoge 
tv-toren in het Aachener Wald en op de twee 
uitzichttorens op het Drielandenpunt in Vaals 
(Boudewijn- en Wilhelminatoren). Beneden ziet u 
weer St. Agathakerk in Eys. De windturbines, 
EuroWindPark Aachen, staan op Duits grondgebied 
(Vetschau nabij grensovergang Bocholtz) en voorzien 
circa 12000 Duitse huishoudens van groene stroom).   
 

Even verder gaat u aan de 4-sprong RD. Daarna 
gaat u aan de 3-sprong L het smal paadje omlaag. 
.  
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6. Beneden gaat u R de veldweg omhoog en u 
passeert een zitbank met mooi zicht op Gulpen.  
Boven aan de smalle asfaltweg gaat u L 
(geel/rood/groen).  
 

(Een eind verder passeert u rechts weer een 
uitzichtpunt met oriëntatiebord. Hier heeft u weer 
prachtig uitzicht over het Zuid-Limburgse landschap. 
O.a. ziet u voor u de kerk in Gulpen en schuin rechts 
de top van de kerktoren in Wijlre. Dit punt is lokaal 
bekend als de “Dieke Boek” (dikke buik)).   
 

Aan de 4-sprong gaat u L (geel) omlaag.   
 

(Bijna beneden passeert u bij zitbank rechts de 
voormalige kalkoven Dikkebuiksweg. Tegenover de 
kalkoven staat het ongevalskruis van de 21 jarige 
scout Vincent Amelot uit het Belgische Zele (Oost-
Vlaanderen). Tijdens een touwspel, waarbij hij via 
een touw de weg via de ene graft naar de andere 
graft moest oversteken, brak het touw en kwam hij 

zwaar ten val. Twee dagen later overleed hij in het de 
Wever ziekenhuis aan de Putgraaf in Heerlen).   
 

Beneden aan de Y-splitsing bij regenwaterbuffer 
Dikkebuiksweg gaat u R. Steek in Wijlre de 
spoorlijn van het Miljoenenlijntje over en ga dan 
meteen R (Seinhuisweg). Aan de T-splitsing bij 
wegkruis gaat u R. Meteen daarna gaat u aan de 
3-sprong L (Stationsweg) omlaag. Aan het van 
Wachtendonckplein loopt u bij het voormalig 
gemeentehuis (huisnr.1) van de voormalige 
gemeente Wijlre RD via trappen de doodlopende 
klinkerweg omlaag. Beneden aan de 
voorrangsweg voor de mooie in Dorische stijl 
gebouwde Gertrudiskerk (1835-1839) gaat u L en 
u komt meteen weer bij de brasserie, de sponsor 
van deze wandeling, waar u op het terras of in de 
gezellige sfeervolle zaak nog iets kunt eten of 
drinken. Aan de achterkant is ook nog een groot 
terras.

 
Auteur: Jos Wlazlo.  
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.  

 


