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Deze terrasjesroute met klimmen en dalen gaat langs leuke eetcafés in Wittem, Eys, Wahlwiller en 
Mechelen. (Kijk wel naar de openingstijden op de restaurantpagina). De route gaat langs de Eyserbeek naar 
het mooie dal van de Piepert.  Op weg naar Wahlwiller loopt u over een prachtig panoramapad!  Vanuit 
Mechelen loopt u langs de Geul weer terug. 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 4 

 

Startadres: Grote parkeerplaats  Oude Heirbaan  7,  Partij-Wittem.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 14,13 km  3.20 uur  74 m  151 m 
 

 

248. PARTIJ 14,1 km 

1. Met uw rug naar de parkeerplaats en de 
voormalige basisschool gaat u L.  
 

(Hier ziet u schuin rechts ’t Wienhoes (huisnr. 6). 
Deze monumentale hoeve (18e eeuw) ligt aan de 
voormalige hoofdweg Maastricht - Aken. De rechter 
vleugel is als pleisterplaats voor de postkoets 
gebouwd. Het Wienhoes was de plaats waar de 
paarden van de postkoets werden verwisseld). 
 

Aan de 3-sprong bij het leuke huisje gaat u RD. 
Waar het 14,5 km lange Selzerbeekje in de Geul 
uitmondt, steekt u de Geulbrug over. 100 m 
verder gaat u L (rood/geel) het graspad omhoog 
met rechts een oorlogsbunker.  
 

(Bij een eventuele inval van het Duitse leger moesten  
de bunkers die nabij de Geulbruggen staan een 
eerste vorm van verzet bieden). 
  

Boven aan de T-splitsing gaat u R (geel) de 
smalle asfaltweg omlaag.  
 

(Rechts ziet u het torentje van het 
Redemptoristenklooster in Wittem (1733)).  
 

Negeer graspad links. Aan de 3-sprong bij zitbank 
en wegkruis gaat u L (geel). Negeer zijweg links.  
 

(Voor u ziet u de steile Gulperberg. Rechts is Hoeve 
de Bek (nr. 139) met de  mooie met leisteen bedekte 
dakkapelletjes. De hoeve stamt uit 1663. Tot 1825 
was dit tevens het poststation halverwege de oude 
hoofdweg Maastricht-Aken)  
 

Vlak daarna voor de Y-splitsing gaat u R 
(zwart/geel-rood) over de inrit (klinkerweg) met 
rechts Hoeve de Bek en even verder links het 
bakhuis (’t bakkes) van de hoeve waar broden en 
vlaaien werden gebakken.  (I.v.m. brandgevaar 
stond ’t bakkes los van de boerderij). 
 

2. Loop nu RD via draaihekjes door het weiland 
omlaag. Beneden steekt u via bruggetje de tak 
van de Geul over en loop RD door het weiland. 
Via ijzeren klaphek en draaimolentje verlaat u het 
weiland, steek de voorrangsweg over en ga R 
over het fietspad.  
 

(Even verder ziet u links kasteel Wittem (12e eeuw)). 
De grote woning aan de overkant van de doorgaande 
weg (no.2) is het voormalige poststation “De Posterij” 
(1825-1856). Halteplaats van de postkoets).  
 

Neem nu het brede pad L door de bomenlaan met 
links van u de grote schuur van de kasteelhoeve 
(18e/19e eeuw). Bij witte woning (frituur) aan de 
grote parkeerplaats loopt u RD. Meteen daarna 
aan de voorrangsweg gaat u R. Meteen daarna 

gaat u bij ANWB-wegwijzer L (Plettenbergweg) 
omhoog richting Eys.  
 

(U bent hier in het bedevaartsoord Wittem waar sinds 
1893 in het Redemptoristenklooster de heilige 
Gerardus Majella wordt vereerd. Het kloostercomplex 
bestaat uit het klooster zelf met daar aan vast de 
prachtige kloosterkerk (de voormalige 
Capucijnenkerk). Via de grote Gerardus kapel komt u 
via de kleine Smartenkapel en de mooie Mariakapel 
bij de prachtige Redemptoristenkerk (voormalige 
Capucijnenkerk). Zeker een bezoekje waard en u 
kunt er ook nog een kaarsje aansteken).  
 

Loop links van de weg.  
 

(U passeert brasserie Gerardus Heukske, een leuke 
plek voor o.a.  een kop/’tas” koffie).  
 

Aan het eind van de bebouwde kom begint een 
pad, dat u RD volgt. Let op! Na 150 m gaat u L  
(zwart) over het dat u geruime tijd tussen de 
akkers door volgt. 
 

3. Het pad maakt een bocht naar rechts en naar 
links. Aan de veldweg bij zitbank gaat u L 
(zwart/rood). In de buurtschap Cartils wordt de 
veldweg een asfaltweg.  
 

(Bij het eerste huis rechts (no.1) passeert u een oude 
grenssteen).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R (rood/geel) over de 
veldweg. Na 50 m gaat u L (rood-wit) door het 
stegelke en volg het pad RD door het weiland 
omlaag met rechts een haag. Beneden steekt u 
via stalen bruggetje de Eyserbeek over en dan 
gaat u meteen aan de 3-sprong R via betonnen 
bruggetje over het  bospad met rechts de 
meanderende Eyserbeek. Negeer zijpad rechts. 
Meteen daarna gaat u door het draaihekje en 
steek RD het weiland over met even verder rechts 
weer de Eyserbeek. Via draaihekje bij zitbank 
verlaat u weer het weiland. Even verder buigt het 
pad voor de Eyserbeek links onder het 50 m 
lange spoorwegviaduct van het Miljoenenlijntje 
door. (In de tunnel is het donker).  
 

4. Meteen na het viaduct gaat u rechts over het 
houten bruggetje. Negeer zijpaden en volg het 
brede pad RD door het mooie waterwingebied 
Roodborn. (U passeert enkele waterpompen).  Via 
draaihekje bij  ijzeren hek en zitbank gaat u R 
(blauw) over de grindweg, die in de buurtschap 
Piepert een asfaltweg wordt.  Negeer zijpaden en 
blijf de smalle asfaltweg circa 800 m RD volgen 
door het mooie Eyserdal.  



  blz 3 van 4 

 

(Na circa 400 m  passeert u boven een zitbank met 
mooi uitzicht over de beneden gelegen shorttrack 
golfbaan Eys-Wittem).  
 

Aan de 4-sprong bij wegkruis in Eys gaat u RD 
(rood/blauw) omhoog. Aan de T-splitsing bij 
wegkruis gaat u R omlaag. Aan de doorgaande 
weg gaat u L met meteen rechts (8-10) twee 
rijksmonumentale hoeves (18e/19e eeuw) 
gebouwd met Kunradersteen.  
 

5. Meteen daarna aan de 4-sprong bij wegkruis en 
bij de St. Agathakerk gaat u R (Wezelderweg) en u 
passeert meteen links (nr. 3) de met 
Kunradersteen gebouwde voormalige lagere 
school 
 

(Hier aan de 4-sprong ligt Herberg Bie de Tantes, 
een leuke pauzeplek met mooi terras).  
 

Voorbij de Eyserbeek buigt de weg bij groot 
muurkruis, hangend aan de met Kunradersteen 
gebouwde voormalige pastorie, naar links. Aan 
de kruising bij boomkruis gaat u R (Zwarte 
Brugweg/rood) omhoog. Negeer zijweg links. Een 
eindje verder steekt u via brug het Miljoenenlijntje 
over.  
 

(De Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) 
exploiteert op deze spoorlijn tussen Kerkrade en 
Valkenburg een stoomtreindienst. Station Simpelveld 
is het kloppend hart van de ZLSM en tevens 
opstapplaats. Kijk verder omhoog lopend ook nog 
eens achterom).  
 

Na 600 m gaat u boven aan de 5-sprong bij 
zitbank, smeedijzeren ongevalskruis en 
gedenksteen van Arnold Rouillon neemt u de 
tweede weg L (geel/blauw).  
 

(De 46 jarige Arnold Boillon was een boerenzoon die 
op weg was van Eys naar Wahlwiller of andersom, Bij 
onweer schuilde hij hier onder de dikke boom toen hij 
door de bliksem getroffen werd. De tekst op de steen, 
waar het oude kruis dat voor het eerst werd gemeld 
in 1860 op heeft gestaan, luidt: Wie ein dieb in der 
Nacht, also wird der Tag des herren kommen. Betet  
für seine Seele).  
 

Een ander verhaal, opgetekend door de pastoor van 
Mechelen, is dat de 46 jarige uit Partij afkomstige 
Arnold op de terugweg per ongeluk onder de kar of 
paard is gevallen en dat hij op slag dood was  
(hartstilstand?). 
 

6. Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat u R 
(geel/blauw) en loop een eindje verder de holle 
weg omlaag. Aan de 4-sprong bij stenen wegkruis 
gaat u R (zwart) over de veldweg richting 
Wahlwiller. Even verder staat boven links een 
infobord en zitbank. 
 

(Hier heeft u bij helder weer prachtig uitzicht o.a. links 
op de 133 hoge tv-toren in het Aachener Wald en op 
de twee uitkijktorens op het Drielandenpunt in Vaals 
(Boudewijn- en Wilhelminatoren). Schuin links ziet u 
ook de hooggelegen St. Martinuskerk in Vijlen. 
Beneden ligt het wijndorp Wahlwiller).  
 

Volg het mooie pad met schitterend uitzicht 
verder RD. Aan het einde van het pad bij 
wegkruis en zitbank gaat u L (zwart/geel) de 
smalle asfaltweg omlaag.  

 

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

Beneden aan de 3-sprong na de brug over de 
Selzerbeek loopt u RD (geel/zwart). Neem dan de 
eerste weg L omhoog. Aan de T-splitsing gaat u R 
(zwart/geel). Aan de 3-sprong bij stenen wegkruis 
gaat u RD. Meteen daarna aan de 3-sprong bij 
groot wegkruis voor de Cunibertuskerk gaat u L 
(Kruisweg) omhoog.  
 

(Een bezoekje is deze kerk zeker waard. De 
Cunibertuskerk uit de12e eeuw is bekend om haar 
zestien kruiswegstaties. Deze zijn in 1946 door de 
schilder Aad de Haas op panelen geschilderd. 
Vermoedelijk is het grote kruis een Missiekruis uit ca 
1870. U kunt hier pauzeren bij Gasterij A Gen Kirk).   
 

7. Steek voorzichtig boven de voorrangsweg over 
en ga meteen schuin L over de smalle asfaltweg, 
die een hol stijgend pad dat u geruime tijd RD  
volgt. Boven aan de 4-sprong bij wegkruis en 3 
zitbanken loopt u RD (rood). Steek beneden bij 
wegkruis de voorrangsweg over en loop RD 
(Voortweg/rood/blauw/geel/zwart) de smalle holle 
asfaltweg omlaag richting Elzet. Bijna beneden 
tegenover inrit van huisnr 1 en bij lantaarnpaal nr. 
768 gaat u R omhoog en via nauwe doorgang bij 
ijzeren hek loopt u een weiland binnen. Negeer 
zijpaden en loop via draaihekjes RD door de 
weilanden met links beneden in de bosstrook de 
meanderende Mechelderbeek.  Een eind verder 
wordt het pad een graspad gelegen tussen 
afrastering en haag Let op! Bij draaihekje gaat u  
L door het weiland omlaag met rechts afrastering.  
 

(Na heel veel regenval kunt u hier ook verder RD 
lopen over het graspad gelegen tussen haag en 
afrastering. Aan het asfaltpad gaat u R. Ga dan 
verder bij **** in punt 8).  
 

Beneden steekt u via bruggetje de Mechelderbeek 
over en loop dan RD over het paadje door de 
bosrand van dennenbos. Na 20 m loopt u RD 
door de rand van weiland omhoog. Boven aan de 
afrastering bij grote akker gaat u R (geel/zwart)  
en volg RD het brede graspad.  
 

8. Bij draaihekje verlaat u het brede graspad en 
loop RD. Vlak daarna gaat R (zwart/geel) de brede 
“mattenweg” omlaag en steek bij speelveldje via 
brug de Elzettergrub, een zijbeekje van de 
Mechelderbeek, over. Meteen na de brug gaat u 
aan de 3-sprong RD over het asfalt- grindpad. 
Aan de asfaltweg, die hier een bocht maakt, en bij 
oude wilg gaat u R en meteen daarna gaat u R het 
asfaltpad omlaag met links van u de asfaltweg. 
Beneden aan de 4-sprong gaat u bij leuke 
mozaïek zitbank en “Hondenbord” R.   
 

(Als hier RD het asfaltpad omlaag loopt, dan komt u 
meteen links bij dikke keien/zitplaatsen 
openluchttheatertje.  



  blz 4 van 4 

 

 Bij deze dikke keien ziet u aan de overkant van het 
beekje een openluchttheatertje. Dit theatertje, in de 
volksmond bekend als het “stenen hutje” werd 
decennialang gebruikt door de toneelvereniging 
Kunst Door Oefening (1917). Jaarlijks wordt hier 
tijdens de Sacramentsprocessie de H. Mis 
opgedragen).  
 

Via bruggetje steekt u de Mechelderbeek over en 
loop het slingerende asfaltpad omhoog. **** Aan 
de doorgaande weg bij basisschool A gen 
Wienberg gaat u L omlaag.  
 

(Het grote gebouw aan de overkant van de weg is 
een voormalig zusterklooster (1937-1986). Bij huisnr. 
5 passeert u rechts de voormalige meisjesschool met 
op het dak een torentje met klokje. Op deze school 
gaven de zusters les).  
 

Aan de grote 3-sprong bij muurkruis ANWB-
wegwijzer, wegkruis en links prachtige 
vakwerkhuisjes gaat u L (geel) omlaag richting 
kerk. Negeer bij zitbanken zijweg rechts.  Negeer 
dan bij de Johannes de Doper kerk (1810-1811) 
met het mooie interieur zijweg links omlaag en 
volg de doorgaande weg RD.  
 

(Het grote witte markant gebouw (nrs. 11-17) dat u 
hier links ziet, is het Panhuis (1724-1734), de 
voormalige dwangbrouwerij van de heren van 
Wittem. Dit hield in dat de inwoners van 
Mechelen het bier enkel van deze brouwerij mochten 
betrekken).  
 

Negeer bij het uit de 18e eeuw stammende 
vakwerkhuis “Oud Mechelen” (huisnr. 33) 
voetpad links 
 

9. Aan het pleintje (A gen Vogelstang) met het 
hoge kunstwerk “A gen Vogelstang” en bij 

huisnr. 61 loopt u RD verder langs de doorgaande 
weg. Meteen daarna bij het pittoreske 
vakwerkhuisje (no. 71) uit 1723 steekt u R de 
doorgaande weg (Hoofdstraat) en steek dan via  
brug de Mechelderbeek over. Ga nu  L over de 
klinkerweg met links van u de beek. 
 

(Hier kunt u bij de  schilderijlijst en zitbankje een 
leuke foto maken). 
 

Let op! Bij wegwijzer gaat u R  (rood/zwart) 
richting Partij over het smalle (voet)pad gelegen 
tussen de huisnrs. 34 en 36. Via klaphek komt u 
in een weiland.  
 

(Links ziet u de schietboom met kogelvanger  van 
schutterij St. Sebastianus (1657)).  
 

Volg nu bijna 1 km via draaihekjes het pad RD 
door de weilanden.  Bij twee stegelkes loopt u RD 
langs de meanderende Geul, het snelst stromend 
riviertje van Nederland. Waar de Geul bij 
“gedichtsteen” een diep uitgesneden bocht naar 
links maakt, gaat u R over het pad met links van u 
de bosrand. Aan de 3-sprong gaat u RD (zwart) de 
veldweg omhoog.  
 

(Links ziet u het ommuurde slotklooster Mariëndaal 
(klooster Redemptoristinnen) uit 1851 in Partij). 
 

10. Steek boven bij stenen wegkruis de 
voorrangsweg over en loop RD over de veldweg. 
Aan de schuine T-splitsing gaat u L omlaag. Aan 
de voorrangsweg gaat u R. Negeer zijwegen 
rechts en volg RD de dalende doorgaande weg. 
Waar de doorgaande weg bij wegkruis en 
waterpomp een scherpe bocht naar rechts maakt, 
gaat u L en u komt weer bij de parkeerplaats. 

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.   

 


