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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.

Deze wandeling met hellingen gaat door het Eyserbos en via prachtig panorama pad naar Eyserheide. In
Eyserheide passeert u Domaine Salamander waar u kunt koffiedrinken of een wijntje proeven. Dan loopt u
omlaag naar Eys waar u na 7,5 km kunt pauzeren bij Herberg Bie de Tantes met het leuke terras. Dan
wandelt u terug door o.a. het mooie natuurgebied de Piepert.
Startadres: Brasserie Amuseer, Marchierstraat 11, Wijlre.
(Op werkdagen kunt u parkeren op de parkeerstrook bij de brasserie. In het weekend is de grotere parkeerplaats
geopend. U kunt ook alle dagen gratis parkeren op het vlakbij gelegen (150 m) grote van Wachtendonckplein. Met
uw rug naar huisnr. 2 gaat u R en meteen daarna gaat u R (Stationsweg) de doodlopende weg via trappen omlaag
richting kerk. Beneden aan de doorgaande weg gaat u L en u komt bij brasserie Amuseer.
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225. WIJLRE 11,4 km
1. Met uw rug naar de brasserie gaat u L. Neem
nu de eerste weg R (Stationsweg) en loop even
verder de trap omhoog. Aan het van
Wachtendonckplein loopt u RD met rechts van u
het voormalig gemeentehuis (1954/huisnr.1) van
de voormalige gemeente Wijlre (tot 1982). Boven
aan de T-splitsing gaat u R.
(Als u hier even L loopt, dan kunt u het unieke Kunsten Verzamelhuis Wijlre bezoeken, een atelier en
museum waar herinneringen bewaard worden en
verwerk in kunstobjecten. Dit alles zeer uitgebreid
tentoongesteld op thema).
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij
wegkruis L (Seinhuisweg). U loopt nu langs het
Miljoenenlijntje en steek even verder bij huisnr.
16 de spoorwegovergang over
(De Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM)
exploiteert op deze spoorlijn tussen Kerkrade en
Schin op Geul een stoomtreindienst. De aanleg van
het 12,5 km lange traject tussen Schaesberg en
Simpelveld kostte ongeveer 1 miljoen gulden per km.
In die tijd (1925-1934) enorm veel geld. Vandaar de
naam “Miljoenenlijntje”. Station Simpelveld is het
kloppend hart van de ZLSM en tevens opstapplaats.
Zeker eens doen. Een ritje met de stoomtrein van
Simpelveld naar Wijlre en een prachtige wandeling
terug kan met wandeling no.185).
Vlak daarna gaat u aan de volgende 3-sprong bij
verbodsbord L (Dikkebuiksweg/geel) omhoog.
(Een eindje verder passeert u links bij zitbank de
gerestaureerde 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

op 19-08-1959 in het de Wever ziekenhuis aan de
Putgraaf in Heerlen).
Na bijna 500 m bijna boven aan de 4-sprong bij
herdenkingsplaquette aan de Amerikaanse
sergeant
Robert
s.
Haws
gaat
u
R
(rood/geel/groen) verder omhoog.
(Na 250 m
passeert u links bij zitbank een
uitzichtpunt met oriëntatiebord. Hier heeft u prachtig
uitzicht over het vijf sterren landschap Zuid Limburg).
Na
circa 500 m gaat u bij wegwijzer R
(geel/blauw) de bosweg omlaag richting
Cartils/Gulpen.
2. Let op! Beneden 30 m voorbij zitbank, waar het
bos links eindigt, gaat u L het brede pad (inrit
naar akker) omhoog. Meteen daarna gaat u L het
smal bospad omhoog. Aan de 3-sprong bij breed
bospad gaat u R. Aan de kruising loopt u RD
(blauw/rood/groen) door de bosrand.
(Een eindje verder staat rechts bij een oriëntatiebord
een zitbank, 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 de
St.
Agathakerk
in
Eys.
De
windturbines
(EuroWindPark Aachen) staan nabij Vetschau op
Duits grondgebied).
Aan de Y-splitsing gaat u R (blauw). Vlak voor de
beneden liggende asfaltweg gaat u R (blauw/witrood) het brede graspad omlaag met rechts
afrastering en voor u schitterend uitzicht. Steek
beneden de smalle asfaltweg (Eyserbosweg
bekend van wielerklassieker Amstel Gold Race) over
en
loop
RD
(wit-rood/zwart)
over
het
graspad/veldweg.

Na 50 m passeert u een zitbank en volg dan
geruime tijd RD het pad met rechts de
haag/afrastering.
(Rechts beneden ziet u weer de
(1734) in Eys).

St. Agathakerk

Na 500 m loopt u bij stegelke verder RD (zwart).
Het pad wordt een stijgend pad. Na 400 m buigt
het pad/veldweg rechts omhoog en wordt even
verder een stijgende asfaltweg. Na 50 m loopt u
bij mooi vakwerkhuis de buurtschap Eyserheide
binnen en u passeert enkele prachtige met
Kunradersteen gebouwde woningen.
3. Boven aan de 3-sprong gaat u RD (Eyserheide).
Aan de 3-sprong bij Mariabeeld (1959) en zitbank
loopt u verder RD.
(Als u hier bij huisnr. 2 de inrit inloopt naar Domaine
Salamander, dan kunt u daar een lekker wijntje
drinken. Er is ook een toilet aanwezig. Elke dag open
vanaf 09.00 uur).
Vlak daarna aan de 3-sprong bij ANWBwegwijzer, wijngaard “Domaine Salamander en
stenen wegkruis gaat u verder RD (Eyserheide)
en u verlaat weer Eyserheide.
(Even verder heeft u lopend over het Plateau van
Ubachsberg rondom schitterend uitzicht. Links ziet u
Ubachsberg en rechts in de verte ziet u weer de tv
toren in het Aachener Wald).
Na 300 m gaat u bij ijzeren hek R (wit-rood/zwart)
de holle veldweg omlaag. Aan de Y-splitsing bij
zitbank gaat u R (geel/zwart). Aan de asfaltweg bij
wegkruis gaat u R.
(Hier bij het wegkruis staat een van de markantste
bomen van het Heuvelland. Deze circa 200 oude
haagbeuk is in de regio bekend onder de naam D’r
Paddesjtool (paddenstoel)).
Negeer veldweg schuin links en loop RD (geel)
over de asfaltweg.
4. 100 m verder bij groene poort gaat u L (geel)
over de veldweg, die u geruime tijd RD volgt met
een eind verder rondom weer prachtig uitzicht.
Waar de veldweg nabij zitbank naar rechts buigt,
gaat u RD (geel) langs het draaihekje het smalle
pad omlaag.
(Links ligt hier de wijngaard van Domein Aldenborgh.
Al dalend heeft u prachtig uitzicht).
Volg het pad tussen de afrastering van een
weiland en een meidoornhaag omlaag. Loop
vervolgens het trappenpad omlaag.
(Rechts passeert u het clubhuis van IVN Eys. Rechts
beneden ziet u scherp rechts een Lourdesgrot. Uit
angst voor het oorlogsgeweld werd in 1944 in de
steile mergelwand van de Boereberg een grot
(schuilkelder) uitgehakt door mijnwerkers uit het dorp.
Later werd in de wand boven de ingang een nis
gemaakt waarin een Mariabeeld staat).
Beneden in het oudste gedeelte van Eys gaat u R
over de klinkerweg. Aan de T-splitsing bij kerk
gaat u L. (Voor info betreffende de kerk zie
infobordje beneden naast ingang).

blz 3 van 3
5. Aan de kruising bij wegkruis gaat u R met
meteen
links
(huisnrs.
8-10)
twee
rijksmonumentale
hoeves
(18e/19e
eeuw)
gebouwd met Kunradersteen.
(Hier kunt u pauzeren bij Herberg Bie de Tantes).
Vlak daarna gaat u R (Eyserbosweg/rood/blauw
/zwart) omhoog Aan de 3-sprong bij muurkruis
gaat u L (Piepertweg/rood/blauw) omlaag. Aan de
4-sprong
bij
wegkruis
gaat
u
RD
(Piepertweg/rood/blauw) over de doodlopende
smalle asfaltweg.
(U loopt hier door het dal van de Eyserbeek, die links
door de weilanden meandert. Rechts boven ziet u de
94 m hoge tv- toren in het Eyserbos. Even verder
passeert u links landgoed De Eyserhof waarop de
shorttrack golfbaan Eys-Wittem is gelegen).
Na 400 m, circa 100 m voor de eerste huizen van
de buurtschap Piepert gaat u bij 2 houten hekken
L (rood) via draaihekje het weiland in en volg het
pad RD met links en bosstrook/golfbaan.
(Voor u ziet boven het witte gebouw van het
voormalig treinstation Eys-Wittem (1901), die
belangrijke halteplaats was voor de bedevaartsplaats
Wittem).
Via bruggetje steekt u de Eyserbeek, een
zijbeekje van de Geul, over en volgt u het graspad
omhoog. (Het dorp Eys is naar deze beek
genoemd). Via volgend draaihekje loopt u het bos
in en volgt u het bospad RD. Aan de 3-sprong
gaat u L (rood) omhoog en even verder loopt u
RD
onder het spoorwegviaduct van het
Miljoenenlijntje door.
(Voor het viaduct ziet u links een waterpomp, die hier
in het waterwingebied Roodborn staat).
6. Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u R (rood)
over de veldweg, die u 900 m RD volgt. Let op!
Circa 50 m voor de eerste huizen van de
buurtschap Cartils gaat u R via stegelke het
weiland in en volg het pad RD omlaag met rechts
een meidoornhaag. Beneden steekt u via
bruggetje de Eyserbeek weer over en loop dan
RD (wit-rood/geel/blauw) met links afrastering
van beschermd natuurgebied.
7. 100 m verder gaat u L door het weiland
omhoog met links een meidoornhaag. Boven aan
de veldweg bij breed ijzeren hek gaat u L omlaag.
Aan de 3-sprong gaat u RD. (Links ziet u kasteel
Cartils).
Steek
beneden
voorzichtig
de
voorrangsweg over en ga R over het trottoir terug
naar Wijlre.
(Als u hier L gaat, dan heeft u meteen mooi zicht op
het mooie kasteel Cartils, waarvan de oudst bekende
vermelding dateert van 1257.
Al snel ziet u de Gertrudiskerk (1835-1839) in
Wijlre weer. Negeer zijwegen en loop 1 km RD
terug naar de brasserie, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het leuke terras
op de binnenplaats of op het leuke achterterras
nog iets kunt eten of drinken.

