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Deze wandeling met 1 helling gaat over veld- en holle wegen omhoog naar de op het Plateau van Bocholtz 
gelegen  buurtschap Baneheide.  Dan loopt u via o.a. mooie paden met prachtige uitzichten en langs het 
meanderende Selzerbeekje terug naar het wijndorp Wahlwiller.   
 

U kunt uw auto parkeren op de grote parkeerplaats aan de President John F. Kennedystraat 4, Wahlwiller. 
Met uw rug naar de ingang van de parkeerplaats gaat u R omhoog. Na 50 m komt u bi Gasterij A Gen Kirk. 
 

Startpunt: Gasterij A Gen Kirk,  Oude Baan 24,  Wahlwiller. 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 8.89 km  2.05 uur  78 m  86 m 
 

 
 

209. WAHLWILLER  8,9 km 
 

1. Met uw rug naar de gasterij gaat u R. Negeer  
zijwegen en loop RD (geel/zwart). Na 200 m 
verlaat u de bebouwde kom en loop dan RD 
(geel/zwart) over de doodlopende smalle 
asfaltweg door de mooie bomenlaan.  
 

(U loopt nu over het traject van de voormalige 
trambaan Maastricht-Vaals, die van april 1925 tot 
april 1938 operationeel was.   
 

Na 500 m voorbij zitbank met mooi uitzicht over het 
Selzerbeekdal   passeert u links het oefenterrein van 
de politiehondenvereniging Wahlwiller.  
 

Vlak daarna passeert u rechts een groot St 
Jozefbeeld t. h. a. de basisschool Wahlwiller-
Nijswiller (1960-2016), die hier stond. Zie infobord).  
 

Na 1 km, aan het einde van dit pad, gaat u  in 
Nijswiller L het smalle asfaltpad omlaag. Beneden 
aan de asfaltweg gaat u R (zwart). Aan de 3-
sprong RD. Aan de T-splitsing gaat u L 
(/Kerkstraat) en u steekt even verder de 14,5 km 
lange Selzerbeek, een zijbeekje van de Geul, 
over..  Aan de 3-sprong bij  pleintje/parkeerplaats 
en waterpomp gaat u L (/Vossenstraat) omhoog.   
 
(Als u hier 100 m RD loopt, dan komt u bij  de mooie 
romaanse Sint Dionysiuskerk. De met kalkbreuksteen 
gebouwde kerk wordt voor het eerst in 1178 
genoemd. Ze werd in de jaren 1895-'96 aanzienlijk 
uitgebreid.  
 

Zowel van het oude zaalkerkje in Lemiers als van dit 
kerkje wordt gezegd dat het oorspronkelijk een 
jachthuis of jachthut van keizer Karel de Grote zou 
zijn geweest. Later zou men hier van de jachthut een 
devotiekapel ter ere van St. Dionysius hebben 
gemaakt. Op het bijbehorende kerkhof zijn nog 
enkele zeer oude graven te vinden).  
 

2. Negeer zijweg rechts en links (Ireneweg) en 
loop RD (blauw/zwart) de doodlopende asfaltweg 
omhoog, die een veldweg wordt. Let op! Bij 

zitbank en houten afrastering gaat u R 
(blauw/zwart) over het smalle pad langs een 
grubbe (natuurlijke waterloop). Volg dit mooie licht 
stijgende pad geruime tijd RD. Na 700 m boven 
aan de 4-sprong bij oude knotwilg, zitbankje en 
veldkruis op het plateau van Bocholtz gaat u RD 
(zwart) over de veldweg.  (Hier heeft u rondom mooi 
uitzicht). Aan de asfaltweg in de buurtschap 
Baneheide gaat u R (geel) omhoog. Negeer bij 
wegkruis klinkerweg rechts.  
 

(Hier staat links (no.28) een met  kalkbreuksteen  
gebouwde boerderij uit 1820).  
 

Aan de 4-sprong bij waterput, waterpoel, 
zitbanken. Infoborden, kunstwerk “Aqua”  en de 
met kalkbreuksteen gebouwde hoeve Heihof 
(1704) gaat u L (Hartjensweg) omlaag.  
 

(Deze hoeve ligt aan de oude Romeinse weg (Via 
Belgica) van Aken naar Maastricht. In deze hoeve 
heeft volgens overlevering Napoleon geslapen).  
 
3. Na 350 m gaat u L de brede veldweg omlaag.   

 

(Rechts ziet u het sportcomplex van Simpelveld en 
woningen in Simpelveld. Voor u in de verte ziet u de 
korenmolen Op de Vrouweheide (1858), de 
hoogstgelegen windmolen van Nederland).  
 

De veldweg maakt een haakse bocht naar links en 
rechts. Boven aan de 3-sprong met rondom mooi 
uitzicht  gaat u bij verbodsbord L (groen). Negeer 
graspad rechts en volg verder RD de dalende 
veldweg. Waar na 200 m de veldweg naar rechts 
buigt, gaat u L (geel/rood) over het licht stijgende 
(gras)pad met rechts van u een meidoornhaag. 
Een eind verder voorbij zitbank buigt het pad 
rechts (rood/geel) door het (berken)bos omhoog.   
 

4. Aan de smalle asfaltweg gaat u R  omlaag. Na 
400 m gaat u aan 3-sprong bij wegkruis en 
wegwijzer RD (blauw) de holle smalle asfaltweg 
omhoog richting Overeys.  

http://www.gasterijagenkirk.nl/


 

Bijna boven aan de 4-sprong bij wegkruis en 
zitbank gaat u L het brede graspad omhoog.   
 

(Even verder ziet u beneden in het dal van de 
Eyserbeek de kerktoren van de St. Agathakerk 
(1734) in Eys. Rechts boven ziet u de 94 m hoge tv-
toren in het Eyserbos). 
 

5. Aan de 4-sprong gaat u RD (blauw/zwart) over 
de smalle asfaltweg richting Nijswiller/Wahlwiller.  
 

(Hier boven op de oude Romeinse weg van Aken 
naar Maastricht heeft u rondom prachtig uitzicht).  
 

Na 450 m gaat u L (blauw/zwart) over de veldweg.   
 

(Als u hier 50 m RD loopt over de asfaltweg, dan 
komt u bij een zitbank en bijzonder wegkruis).  
 

De veldweg wordt een dalend hol pad. Steek 
beneden bij  stenen wegkruis de smalle holle 
asfaltweg over en loop bij wegwijzer RD (zwart) 
de veldweg omhoog. 
 

(Vlak daarna passeert u een oriëntatiebord en 
zitbank. Hier heeft u bij helder weer schitterend 
uitzicht o.a. links op de 133 m hoge tv-toren in het 
Aachener Wald en de twee uitzichttorens op het 
Drielandenpunt. Schuin links ziet u  hooggelegen St. 
Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen. Beneden ziet u 
rechts het wijndorp Wahlwiller).  
 
Volg dit pad met prachtig uitzicht verder RD. Aan 
de T-splitsing bij zitbank en wegkruis gaat u L 
(zwart/geel) de asfaltweg omlaag.  
 

(Rechts begint de steile klim (max.12.7%) van de 
Kruisberg, bekend van de wielerklassieker Amstel 
Gold Race).  
 

6. Let op! Meteen voorbij zitbank en voor brug 
gaat u R het paadje omlaag met links de 
Selzerbeek.  Via  draaihekje loopt u het weiland in 
en loop dan RD beneden door het weiland langs 
de rij fruitbomen en met links het beekje. Bij 
breed ijzeren hek gaat u door het volgende 
draaihekje en loop RD door het volgende weiland 
met links het meanderende Selzerbeekje, een 
zijbeekje van de Geul.   
 

(100 m voor het einde van het weiland/natuurgebied 
ziet u rechts  aan de rand van het weiland een grote 
platte zwerfsteen met tekst liggen ter herinnering aan 
de schuilkelder met dubbele ingang. Deze is in de 
zomer van 1944 op bevel van de toenmalige 
gemeente Wittem door mijnwerkers uit Wahlwiller  
gebouwd). 
 

Bij stenen brug gaat u L de veldweg via 
wildrooster omhoog. (U passeert links een zitbank 
en het infobord “Hof van Wahlwiller”). Aan de T-
splitsing bij voormalige hoeve (1780)  met 
Mariabeeldje in muurnis en het vakwerkhuis 
(huisnr. 2/1800) gaat u L  door het wijndorp  
omhoog richting kerk. Negeer na 200 m 
doodlopende klinkerweg links (Vrijthof). Vlak 
daarna komt u weer bij de gasterij, de sponsor 
van de wandeling, waar u binnen of op het terras 
nog iets kunt eten of drinken.

  
(De tegenover de gasterij gelegen Sint Cunibertuskerk is zeker een bezoekje waard. Ze is bekend om de zestien 
kruiswegstaties geschilderd op panelen door de schilder Aad de Haas. Delen van deze kerk stammen uit de 12e 
eeuw. Vermoedelijk is het grote kruis, dat hier aan de 3-sprong staat, een Missiekruis uit circa 1870). 
 
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.   


