266. WITTEM 7,9 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Deze wandeling begint met een pittige klim naar de Gulperberg waar u schitterend uitzicht heeft. Dan loopt
u o.a. via een mooie holle weg richting Eyserbos en de buurtschap Piepert. De terugweg gaat door het
mooie natuur- waterwingebied Roodborn en langs de Eyserbeek. Na afloop is een bezoek aan het
religieuze winkeltje van restaurant Oud Wittem beslist de moeite waard!
Startadres: Restaurant Oud Wittem, Wittemer Allee 36, Wittem. (Grote parkeerplaats voor de deur).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

7,89 km

1.50 uur

73 m

134 m

266. WITTEM 7,9 km
1. Met uw rug naar het restaurant steekt u RD de
grote parkeerplaats over en loop bij het witte huis
(frituur) bij afsluitboom RD door de mooie
bomenlaan met rechts van u de grote schuur van
de kasteelhoeve (18e/19e eeuw). Steek de
voorrangsweg over en ga R over het fietspad.
(De grote woning Rijksweg no.2 is het voormalige
poststation “De Posterij” (1825-1856). Halteplaats
van de postkoets. Rechts ziet u kasteel Wittem (12e
eeuw)).
Vlak voorbij de Geulbrug gaat u L (geel-rood) via
ijzeren klaphek en draaimolentje het weiland in en
loop RD door het weiland richting hooggelegen
boerderij.
(Rechts aan de bosrand ziet een oorlogsbunker die
bij een eventuele inval van het Duitse leger een
eerste vorm van verzet moest bieden bij de
Geulovergangen).
2. Via bruggetje steekt u de tak van de Geul over
en loopt u via draaihekjes/stegelkes RD (geelrood)
het
(gras)pad,
gelegen
tussen
afrasteringen, omhoog. Bij het voormalige
bakhuis (‘t bakkes) van de hoeve, waarin vroeger
broden en vlaaien werden gebakken loopt u op
het erf van de Hoeve de Bek (1663) RD over de
klinkerweg met links de zijkant van de hoeve.
(I.v.m. brandgevaar stond ’t bakkes los van de
boerderij).
Aan de asfaltweg neemt u de tweede weg R
(geel/groen) steil omhoog. Loop nu rustig een
klein stukje de 600 m lange steile Gulperberg
omhoog. Even verder gaat u R door het klaphek.
(U kunt hier ook de stijgende smalle asfaltweg RD
blijven volgen. Ga dan verder bij punt 2).
In het weiland loopt u RD omhoog parallel aan de
links gelegen steile asfaltweg. Boven gaat u L
door het klaphek en ga dan R de steile asfaltweg
nog heel even omhoog.
2. Boven aan de 3-sprong bij zitbanken loopt u
RD nog even verder omhoog.
(Hier staat rechts aan de 3-sprong het
herinneringsmonument aan de sportjournalist en
wielerlegende Jean Nelissen. In het monument zijn
een microfoon, zijn onafscheidelijk glas wijn en sigaar
(inkeping) verwerkt.
Hier heeft bij zitbanken heeft u schitterend uitzicht.
Links beneden ziet u het klooster in Wittem. Voor u
het dorpje Partij en in de verte de hooggelegen St.
Martinus kerk (1862) in Vijlen, de 133 m hoge tvtoren in het Aachener Wald en rechts daarvan de
Boudewijntoren (uitzichttoren) op het Drielandenpunt
in Vaals).

Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u
(blauw/geel/groen) langs de hoge gsm-mast..

R

(Hier heeft u rechts bij zitbanken alweer schitterend
uitzicht).
De weg buigt bij grote keien naar links en u
passeert links een natuurspeelplaats en eind
eindje verder het grote Mariamonument.
(Het in 1935 geplaatste 3 m hoge Mariamonument
staat op een 13 m hoge sokkel. De sokkel is aan vier
zijden versierd met mozaïeken en met de namen van
de parochies die toen behoorde tot het dekenaat
Gulpen. Loop even om het Mariabeeld heen en u
heeft prachtige uitzichten. Hier staan verschillende
zitbanken).
Waar de weg weer naar links buigt, gaat u R
(blauw) via klaphek het grasveld omlaag.
Beneden aan de asfaltweg gaat u L.
3. Let op! Tegenover trappenpad gaat u bij
picknickplaats met zitbanken R (geel-rood) en
loop vervolgens het korte en daarna lange
trappenpad omlaag. Beneden gaat u R de
asfaltweg omlaag. Beneden aan de T-splitsing
loopt u RD en loop de trap omlaag. Beneden bij
de
fontein
bestaande
uit
vissen
en
waterspuwende vroedmeesterpad loopt u RD de
kasseienweg
omlaag
langs
het
mooie
bloemenperk en waterpomp. Steek voorbij het
hoge kunstwerk “Smeltkroes van de evolutie” bij
verkeerslichten via zebrapad de voorrangsweg
over
en
loop
RD
(Marktstraat)
de
klinkerweg/voetgangerszone omlaag.
(U passeert meten rechts grandcafé Neubourg, een
mooie pauzeplek en sponsor van de wandelsite).
Bij het kunstwerk “twee stromen”, waterval en
grote zitbank ronde linde (zie infobordje) gaat u
aan de doorgaande weg R met rechts beneden de
Gulp. Meteen daarna aan de 4-sprong, met links
op de Markt het kunstwerk (beeldje) genaamd
Driekop gaat u R (Looierstraat).
(Het beeld symboliseert de drie gezichten van de
Limburger: het vrome, het vrolijke en het ietwat
arrogante).
Meteen daarna gaat u
klinkerweg/voetgangerszone
verder links de Gulp.

rechts over de
lopen met even

4. Negeer zijwegen en loop RD met links van u de
Gulp. Aan de 4 sprong bij brug en wegkruis gaat
u RD (Burggraverweg) verder langs de Gulp. Aan
de 3-sprong RD. Waar de weg bij brug naar rechts
buigt, gaat u bij verbodsbord RD (wit-rood) over
het grindpad verder langs de Gulp.

Voorbij zitbank gaat u door het draaihekje en loop
RD door het weiland/grasland met links de
Gulp/Geul
(Even verder links bij hoge populieren stroomt links
de Gulp in de Geul. Links ziet u de Gertrudiskerk
(1835-1839) in Wijlre).
Aan het grindpad gaat u L en via bruggetje steekt
u de Geul over, het snelst stromend riviertje van
Nederland
(Hier stroomt links de Eyserbeek in de Geul).
Vlak voor de doorgaande weg gaat u bij zitbanken
en wegwijzer L en steekt u via houten brug de
Eyserbeek over en volg het tegelpad met rechts
de doorgaande weg. U passeert rechts de ingang
van kasteel Cartils.
(De voorkant in neoklassieke stijl dateert van de jaren
1880. De oudst bekende vermelding dateert van
1257. Het oudste deel van het kasteel (de
achterzijde) dateert van 1475. De eerste kasteelheer
was Ivo van Cartils (1375).
Let op! 100 m verder gaat u R de veldweg
omhoog met rechts van u het kasteelpark. Aan
de 3-sprong gaat u RD. Volg nu geruime tijd deze
mooi holle licht stijgende weg richting Eyserbos
en de 94 m hoge tv-toren, die in het Eyserbos
staat. Negeer zijpad rechts.
5. Via de spoorbrug steekt u het miljoenenlijntje
over.
(De Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM)
exploiteert op deze spoorlijn tussen Kerkrade en
Valkenburg 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).
Blijf de holle weg omhoog volgen. Nadat u
tweemaal rechts een bordje “Verboden voor
onbevoegden” heeft gepasseerd, gaat u bij bord
“WML kwetsbaar gebied” R via draaihekje het
weiland
in
en
loop
RD
door
het
natuurgebied/waterwingebied de Piepert met
links struikgewas/bosrand en rechts schitterend
panorama over het vijf sterren landschap ZuidLimburg. Let op! Na bijna 400 m gaat u aan de 4sprong van graspaden voor struikgewas R

omlaag met links het struikgewas. Loop even
verder voorzichtig het trappenpaddoor het
struikgewas omlaag en volg het graspad verder
omlaag met links de bosrand. Beneden, aan het
einde van het grote grasveld, buigt het pad links
het bos in. Beneden in het gehucht Piepert gaat u
R de asfaltweg omlaag, die een grindweg wordt.
6. Bij toegangshek van pompstation Roodbron en
zitbank loopt u via stegelke L het waterwingebied
Roodborn binnen. Negeer zijpaden en volg de
grinweg door dit mooie natuurgebied.
(U passeert enkele gebouwtjes waarin waterpompen
staan).
Bij houten bruggetje gaat u L door het 50 m lange
donkere smalle spoorwegviaduct, waardoor de
Eyserbeek stroomt. Ga bij kaboutertjes (2022) en
zitbank door het stegelke en volg het pad door
het weiland met links de meanderde Eyserbeek.
(U passeert in het weiland een zitbank, genietplekje,
die aan de Eyserbeek staat t. h. a. Jeanne Cas).
Via draaihekje loopt u het bos in en volg RD het
bospad. N ruim 200 m steekt u L via /ijzeren
bruggetje het Eyserbeekje over en volg het pad
RD (wit-rood) langs het draaihekje omhoog en
loop boven RD het weiland met links een
meidoornhaag. Boven aan de veldweg gaat u R
(rood).
7. Aan de 3-sprong in het gehucht Cartils gaat u L
(rood/zwart). (Bij het eerste huis links (no.1)
passeert u een oude grenssteen. Zie infobordje aan
muur). De asfaltweg wordt een veldweg. Let op!
Bij zitbank gaat u R (geel-rood) over het smalle
pad, dat gelegen is tussen akkers.
(Na veel regenval kan dit pad soms drassig zijn. Voor
u ziet u alweer de toren van het klooster in Wittem).
Het pad maakt een haakse bocht naar rechts en
naar links. Aan de doorgaande weg gaat u R
(geel-rood) het grindpad omlaag. U passeert
beneden de Gerarduswinkel waar u allerlei
religieuze artikelen kunt kopen. (De moeite waard
om even binnen te lopen). Vlak daarna beneden
aan de T-splitsing in het bedevaartsoord Wittem,
waar de heilige Gerardus wordt vereerd, komt u
rechts weer bij het restaurant, de sponsor van de
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken.

(U kunt natuurlijk ook nog de grote Geraduskapel bezoeken (beslist doen). Via deze kapel kunt ook de kleine
Smartenkapel, de mooie Mariakapel en de prachtige Redemptoristenkerk (voormalige Capucijnenkerk) bezoeken.
Het klooster is ook bekend vanwege de markante kloosterbibliotheek. De heilige Gerardus Majella werd in 1893
door Paus Leo XIII zaligverklaard en wordt sindsdien vereerd in Wittem. Deze verering maakte Wittem tot een
belangrijk bedevaartsoord).
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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.

