
528. WITTEM 12 km – 6 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 
 

 
 

 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Tijdens deze heuvelachtige wandeling wordt het klimmen beloond met mooie panorama’s. U wandelt via 
het gehucht Cartils door het mooie Eyserbeekdal naar het gehucht De Piepert. Dan loopt u omhoog door 
het Eyserbos richting Elkenrade. De terugweg gaat omlaag door een prachtig hol pad naar de Kunderberg 
en via veldweg met fraaie vergezichten.  Onderweg staand enkele zitbanken. N 8,5 km is een 
picknickweide. U kunt de route inkorten tot 6 km.   
 

Startadres: restaurant Oud Wittem,  Wittemer Allee 36,  Wittem.  (Grote parkeerplaats voor de deur). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,01 km  2.50 uur  112 m  183 m 

 
 

528. WITTEM 12 km – 6 km 
 

1.  Aan de 3-sprong bij café Oud Wittem gaat u L 
(van Plettenbergweg) omhoog richting Eys. Loop 
links van de weg. Aan het eind van de bebouwde 
kom begint een grind-voetpad dat u RD volgt. Let 
op! Na 150 m gaat u L (geel-rood) over het smalle 
(gras)pad, gelegen tussen akkers, dat na 500 m 
een  haakse bocht naar rechts en links maakt. 
(Rechts boven ziet u de 94 m hoge tv-toren in Eijs). 
Na 700 m gaat u aan de T-splitsing bij zitbank L 
(geel-rood) over de veldweg, die ven verder in  
het gehucht Cartils een asfaltweg wordt.  
 

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

Aan de 3-sprong, met 3 bomen in het midden, 
gaat u R (rood/geel) over de veldweg.   
 

2. Na 50 m gaat u L (geel) door het draaihekje en 
volg het pad RD door het weiland omlaag met 
rechts een meidoornhaag. Steek beneden via 
ijzeren bruggetje de Eyserbeek over en ga 
meteen R (blauw) het bospad (even) omhoog. Na 
ruim 200 m loopt u via stegelke een weiland in dat 
u RD oversteekt met even verder rechts van u de 
meanderende Eyserbeek, waar een zitbank staat 
t. h. a. Jeanne Cas. Een genietplekje.  
 

(Mogelijk ziet u voor u over het hoge spoortalud een 
puffende stoomlocomotief voorbij komen van de 
Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij. Startpunt 
is station Simpelveld. Wandeling 185 is een 
combinatie van stoomtrein en wandelen).  
 

Via draaihekje bij zitbank verlaat u weer het 
weiland.  
 

(Meteen na draaihekje staan rechts kabouters 2018).  
 

Meteen daarna buigt het pad voor de Eyserbeek 
links onder het 50 m lange smalle donkere 
spoorwegviaduct van het toeristisch 
Miljoenenlijntje door. Ga meteen na het viaduct R 
(blauw) over het houten bruggetje.  Negeer 
zijpaden rechts en volg de grindweg RD door het 
mooie waterwingebied Roodborn en u  passeert 
enkele gebouwtjes met waterpompen. Via 
draaihekje bij ijzeren hek, ingang pompstation 
Roodbron  en zitbank gaat u R (blauw) over de 
grindweg, die even verder in het gehucht Piepert 
een asfaltweg wordt  (Voor u ziet de H. Agathakerk 

(1732-1734) in Eys). Let op! Tegenover huisnr. 15 
gaat u bij infobord L door de nauwe doorgang en 
loop het smalle bospad omhoog. Na 100 m bij 
groot grasveld loopt RD omhoog met rechts 
bosrand  en links het grote grasveld. Ruim 100 m 
verder loopt u het trappenpad door het 
struikgewas omhoog.  
 

3. Let op! Bijna 50 m verder bij de volgende 
bosrand/struikgewas gaat u L over het grasveld 
met rechts hoge struiken en links het grote 
grasveld met schitterend uitzicht over het vijf 
sterren landschap Zuid-Limburg). 
 

(U loopt dus niet bij bordje “welkom” het bospad 

omhoog)  
 

Ga aan het eind van het grote grasveld door het 
draaihekje en ga R (geel/blauw) de holle veldweg 
omhoog. 
 

(Degene, die de 6 km loopt,  gaat hier L en ga dan 
verder bij **** in  punt 5).  
 

Waar rechts het Eyserbos begint, gaat u scherp R 
de inrit naar weiland omhoog.  
 

(Als u hier nog 25 m RD loopt over de veldweg, dan 
komt u bij zitbank waar u mooi uitzicht heeft o.a. op 
Gulpen).  
 

Na 5 m gaat u  L het smalle kronkelende bospad 
omhoog. Negeer pad R en aan de 3-sprong gaat u 
R over de bosweg. Aan de kruising gaat u RD 
(groen/blauw-wit/rood) door de bosrand omhoog.  
 

(Na 100 m passeert u rechts een  oriëntatiebord en 
zitbank. 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 uitkijktorens op het 
Drielandenpunt in Vaals (Boudewijn- en 
Wilhelminatoren). Beneden ziet u St. Agathakerk in 
Eys. De windturbines (EuroWindPark Aachen) staan 
op Duits grondgebied vlak over de grens bij Bocholtz. 
De populaire weerman Thijs Zeelen van de 
provinciale TV- en radio zender L1 noemt deze 
streek, met name het gebied rondom de populieren 
op de heuvelrug, in zijn weerpraatje regelmatig het 
Toscane van Limburg).  
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Boven aan de Y-splitsing gaat  L (blauw/rood 
/groen). Aan de 3-sprong gaat u RD 
(rood/blauw/groen).   
 

4.  Aan de smalle asfaltweg gaat u L omhoog.  
 

(U bent nu op de top van de 1100 m lange 
Eyserbosweg, bekend van wielerklassieker Amstel 
Gold Race. (max.16 %). Even verder passeert u links 
de 94 m hoge tv-toren Eys).  
 

Aan de 4-sprong bij zitbank en wegkruis gaat u 
RD (groen/rood) over de smalle asfaltweg, die een 
eindje verder begint te dalen. Beneden aan de 3-
sprong gaat u RD (groen) omhoog. Circa 30 m 
vóór het plaatsnaambord Elkenrade gaat u L 
(blauw/groen) door twee draaihekjes en loop het 
trappenpad omlaag. Volg nu lange tijd het mooie 
dalende holle pad. Aan het eind gaat u het 
trappenpad omhoog en steek de asfaltweg over 
en ga RD (blauw/groen) over het graspad door 
het natuurreservaat Kunderberg. Na 50 m aan de 
3-sprong buigt het graspad links (groen/blauw) 
omlaag. Aan de 3-sprong bij afsluitboom gaat u L 
de smalle asfaltweg omhoog.  
 

(Boven ziet u bij helder weer rechts het Casino (wit 
gebouw) op de Cauberg in Valkenburg en daaronder 
de kasteelruïne (± 1200), de enige hoogteburcht in 
Nederland).  
 

Aan de kruising bij het herinneringskruis ”Et 
Schluusmanskrutske” (1850) gaat u L (groen).  
 

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

Christaan dit kruis laten plaatsen). 
 

Steek de asfaltweg over en loop RD (groen) over 
de veldweg. (Kijk hier nog even achterom).  
 

5. Aan de kruising gaat u RD de asfaltweg 
omhoog.   
 

(Een eind verder passeert u links een zitbank en een 
oriëntatiebord. Hier heeft u na 8,5 km weer prachtig 
uitzicht over het vijf sterren landschap Zuid-Limburg. 
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)).  
 

Volg verder de smalle asfaltweg. Na 500 m aan de 
rand van het Eyserbos gaat u bij wegwijzer R 
(geel/blauw) het brede bospad omlaag richting 
Cartils/Gulpen. **** Negeer zijpaden en volg 
geruime tijd de veldweg met mooi uitzicht 
omlaag. U steekt via viaduct de spoorlijn van het  
miljoenenlijntje over.  
 

(Mogelijk ziet u hier een puffende stoomlocomotief 
van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij 
(ZLSM) passeren).  
 

Negeer zijpaden en blijf RD de dalende veldweg 
volgen en beneden passeert u links de tuin van 
kasteel Cartils   
 

6.  Steek de voorrangsweg over en ga L over het 
trottoir.  
 

(Links passeert u het mooie kasteel Cartils. De oudst 
bekende vermelding dateert van 1257.  Het oudste 
deel van het kasteel (de achterzijde) dateert van 
1475. De voorkant in neoklassieke stijl dateren van 
de jaren 1880. De eerste kasteelheer was Ivo van 
Cartils (1375).   
 

Via bruggetje steekt u de Eyserbeek over, die hier 
vlakbij in de Geul uitmondt.  Loop vervolgens het 
bruggetje van de molentak van de Selzerbeek 
over en loop RD over het pad, evenwijdig aan de 
links hoger gelegen doorgaande weg en (even) 
langs de molentak van de Selzerbeek.  
 

(Deze molentak is in 1731 aangelegd voor de 
drinkwatervoorziening van het klooster te Wittem en 
de Wittemer Molen).   
 

Een eind verder passeert u twee woningen.  
 

(Het huis aan de overkant (no.38) is de Wittemer 
Molen. Deze nog werkende watermolen uit 1733, met 
een waterrad en functionerend houten maalwerk, 
staat in het gebouw. Zie infobord). 
 

Loop verder over het pad parallel aan de 
doorgaande weg. Aan het eind komt u weer bij 
Café Oud Wittem, de sponsor van deze 
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken. 

 
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.   


