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blz 2 van 3
Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u door het prachtige Eyserbeekdal langs het buurtschap De
Piepert naar Eys. Dan loopt u omhoog en wandelt u over een leuk pad met prachtige vergezichten naar het
Eyserbos. In het Eyserbos passeert u een zitbank en een oriëntatiebord waar u weer schitterend uitzicht
heeft. De terugweg gaat o.a. over een panoramische weg terug naar Wijlre. In Eys kunt u pauzeren bij
Herberg Bie de Tantes. Aan het eind tegenover de sponsor kunt u het leuke Kunst- en Verzamelhuis
bezoeken.
Startadres: Café A Gen Baan, Parallelweg 30, Wijlre. U kunt voor het station parkeren.
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602. WIJLRE 10,7 km
1. Met uw rug naar het café en uw gezicht naar
het kunstwerk “kind met forel“ gaat u R. Negeer
zijweg rechts omlaag en meteen daarna zijweg
links. Aan de 4-sprong bij trafohuisje gaat u R
(groen/geel) omlaag. Negeer zijweg rechts.
Beneden aan de T-splitsing gaat u L (groen/geel).
Loop rechts van deze doorgaande weg. Blijf
geruime tijd deze doorgaande weg volgen. U
passeert café/restaurant De Pelikaan. Volg de
weg nog 200 m RD, Even voorbij km paaltje 7.4
gaat u L de brede grindweg omhoog met rechts
de grote mooie tuin van kasteel Cartils.
(Als u hier even verder RD loopt langs de
doorgaande weg dan heeft u mooi zicht op het
kasteel. De oudst bekende vermelding dateert van
1257. De voorkant in neoklassieke stijl dateert van de
jaren 1880. Het oudste deel van het kasteel (de
achterzijde) dateert van 1475).
Aan de 3-sprong bij gasontvangstation Wijlre
gaat u RD de veldweg omhoog.
(Voor u ziet u de 94 m hoge tv-mast boven in het
Eyserbos waar u straks nog komt).
Let op! Na ruim 300, aan het einde van het
rechtsgelegen grote weiland, gaat u via nauwe
doorgang R (blauw/geel) het weiland in. Blijf links
van de doornheg via draaihekjes (stegelkes)
omlaag lopen. Ga beneden R door het stegelke en
loop RD met rechts een “moerasgebied.
2. Bij ïjzeren bruggetje over de Eyserbeek, een
zijbeek van de Geul, gaat u L (blauw) 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.
(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 kaboutertjes).
Meteen daarna buigt het pad voor de Eyserbeek
links onder het 50 m lange spoorwegviaduct van
het toeristisch Miljoenenlijntje door. Meteen na
het viaduct gaat u R (blauw) over het houten
bruggetje.
(U loopt nu door het mooie waterwingebied Roodborn
en u passeert enkele waterpompen).
Na 150 m passeert u rechts twee gebouwtjes
waarin waterpompen staan. 50 m voorbij de
tweede waterpomp gaat u R het pad omlaag en
via bruggetje steekt u weer de Eyserbeek over en
volg het bospad omhoog. Aan de Y-splitsing bij
twee
stenen
paaltjes
van
de
waterleidingmaatschappij gaat u R. Let op! Neem
nu het eerste smalle paadje L. (Dit is circa 25 m
voor de volgende waterpomp). Vlak daarna aan de
3-sprong gaat u L (rood) omhoog. Via draaihekje
verlaat u het bos.
(Hier heeft u mooi uitzicht. Links beneden ligt de
buurtschap de Piepert. Voor u ziet u de kerk van Eys.
Het witte gebouw rechts boven op het talud is het
voormalige treinstation Eys-Wittem).
Volg RD het graspad omlaag. Beneden steekt u
via bruggetje weer de Eyserbeek over en loopt u
RD langs de afrastering.
3. Aan de smalle asfaltweg gaat u R (rood/blauw)
omhoog.
(Boven passeert u een zitbank met mooi uitzicht over
het Eyserbeekdal. De route volgend passeert u even
verder rechts landgoed De Eyserhof waarop de
shorttrack golfbaan Eys-Wittem is gelegen).

Aan de 3-sprong bij wegkruis in Eys gaat u RD
(rood/blauw) omhoog. Aan de T-splitsing bij
muurkruis (zie infobordje) gaat u R (zwart/rood)
omlaag. Beneden aan de doorgaande weg bij
zitbank gaat u L (zwart/rood/blauw).
(U passeert herberg Bie de Tantes, een mooie
pauzeplek).
Aan de kruising bij wegkruis (zie infobordje) gaat u
L (Grachtstraat) met rechts de rijksmonumentale
barokke St. Agathakerk (1734/zie infobordje),die
te bezichtigen is. Meteen daarna gaat u R (St.
Agathastraat) de klinkerweg omhoog en u loopt
door het oude gedeelte van Eys.
(Kijk eens bij huisnr. 7 naar het prachtige deurkozijn).
Let op! Voorbij huisnr. 11 gaat u L (geel) en loop
even verder het trappenpad omhoog.
(Links voor het trappenpad ziet u een grot. Uit angst
voor het oorlogsgeweld werd in 1944 in de steile
mergelwand van de Boereberg deze grot
(schuilkelder) uitgehakt door mijnwerkers uit het dorp.
Later werd in de wand boven de ingang een nis
gemaakt waarin een Mariabeeld staat)..
Loop bij het clubhuis van IVN Eys verder het
trappenpad omhoog. Even verder gaat het pad
verder omhoog tussen de afrastering van een
weiland en een meidoornhaag.
4. Boven aan de 3-sprong bij draaihekje en
stenen veldkruis gaat u L de veldweg omlaag
langs een zitbank.
(Rechts ligt hier de wijngaard van Domein
Aldenborgh. Kijk ook hier even achterom en geniet
van het prachtige landschap).
De veldweg daalt en u heeft weer mooi uitzicht
o.a. op de Tv toren van Eys. Beneden aan de
asfaltweg gaat u R. Blijf circa 300 m de asfaltweg
volgen.
(Loop links van de weg en achter elkaar, want het
kan hier m.n. in het weekend soms erg druk zijn!)
Let op! Ga bij het tweede grote houten hek L via
het klaphek het weiland in. Volg het pad via
stegelkes RD door de weilanden omlaag. Aan de
T-splitsing na trappen gaat u via een draaihekje L
(zwart) over het smalle paadje. Blijf dit pad circa
500 m RD langs de helling volgen. (Bijna aan het
eind van het pad staat een zitbank met mooi uitzicht).
Steek de smalle steile asfaltweg (Eyserbosweg)
over en loop via twee traptreden het graspad (inrit
naar weiland) omhoog. Vlak daarna gaat u R
(blauw) het brede graspad omhoog met links
afrastering en schitterend uitzicht.
5. Vlak daarna gaat u L (blauw) over het pad door
de bosrand van het Eyserbos. Het pad buigt
schuin rechts omhoog. Aan de T-splitsing gaat u
L (blauw/rood/groen) omlaag.

blz 3 van 3
(Even verder passeert u links een oriëntatiebord en
zitbank. Hier heeft u bij helder weer prachtig uitzicht
o.a. voor u op de hooggelegen St. Martinuskerk
(1860-1862) in Vijlen, de 133 hoge tv-toren in het
Aachener Wald met rechts daarvan de twee
uitkijktorens op het Drielandenpunt in Vaals
(Boudewijn- en Wilhelminatoren). Beneden ziet u St.
Agatha kerk 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).
Even verder gaat u aan de 4-sprong R
(groen/rood/blauw) omhoog. Boven aan de
volgende 4-sprong gaat u RD (rood/groen). Aan
de T-splitsing gaat u R (blauw/geel) over de
smalle asfaltweg.
(U loopt nu over het Plateau van Ubachsberg. Even
verder passeert u enkele zit- en picknickbanken).
Aan de 4-sprong bij zitbank (alweer prachtig
uitzicht) en wegkruis gaat u L (groen/rood)
omlaag.
6. Beneden aan de 3-sprong
verbodsbord L (rood) omhoog.

gaat

u

bij

(Een eind verder passeert u een zitbank met mooi
panorama over het Geuldal. Hopelijk bent u niet naar
deze weg genoemd want dit is de Dikkebuiksweg).
Volg nu geruime tijd deze rustige weg met mooie
uitzichten. De weg buigt beneden naar links en
gaat dan weer omhoog. Boven aan de 4-sprong
bij herdenkingsplaquette aan de Amerikaanse
sergeant Robert s. Haws gaat u R (groen) over de
brede veldweg. Steek de asfaltweg over en loop
RD (groen) de veldweg omlaag. Aan de kruising
bij “Et Schluusmanskruuske”(1850) gaat u L
(blauw) het graspad omlaag.
(De familie Sluijsmans bezat rond het kruis
landerijen. Als dank voor de goede oogst heeft Jan
Christaan dit kruis laten plaatsen).
Waar het holle pad beneden haaks naar rechts
buigt, gaat u L de trap omhoog en volg het brede
graspad RD parallel aan de rechts gelegen
spoorlijn, voormalige spoorlijn Aken-Maastricht
(1853)
(Mogelijk passeert u een puffende stoomtrein van de
Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij).
Aan
de
asfaltweg
bij
(ongeval)kruis/zie
infobordje) en mooi gedicht gaat u R omlaag en
steek de spoorwegovergang over. Neem nu
meteen de eerste weg L (Parallelweg). Aan de Tsplitsing gaat u L en u komt weer bij het café, de
sponsor van de wandeling, waar u binnen of op
het terras nog iets kunt eten of drinken.
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