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649. EYS 12,5 km – 9,6 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Tijdens deze panoramische en heuvelachtige wandeling wandelt u door velden, graften en langs de 
Selzerbeek naar het dorp Wahlwiller.  Dan loopt u via een mooie panoramaweg omhoog en loopt u naar 
Overeys.  Hier loopt u bij kasteel Goedenraad langs het bos omhoog en loopt u naar het dorpje Trintelen.  
De terugweg gaat via Eyserheide en het Eyserbos omlaag naar de buurtschap de Piepert. Neem zelf 
proviand mee. Er staan enkele zitbanken onderweg. Aan het eind komt u bij een mooi terras. U kunt de 
route inkorten tot 9,6 km.  In Eyserheide passeert u Domaine Salamander waar u kunt koffiedrinken of een 
wijntje proeven. 
 

 
 
Startpunt: Restaurant Bie de Tantes aan de Wittemerweg 29, Eys.  (Tegenover de kerk).  Geopend: 
Maandag t/m vrijdag vanaf 11.00 uur, zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur. 
Rechts van de kerk zijn parkeerplaatsen. 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.bie-de-tantes.nl/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,48 km  3.20 uur  101 m  239 m 
 

 
 

649. EYS 12,5 km – 9,6 km 
 

1. Met uw rug naar ingang van de herberg gaat u 
R met meteen links (8-10) twee rijksmonumentale 
hoeves (18e/19e eeuw) gebouwd met 
Kunradersteen. Negeer twee zijwegen rechts en u 
steekt het Eyserbeekje, waar Eys is na genoemd, 
over. Volg nu RD het rechts van de doorgaande 
weg gelegen pad met rechts de shorttrack 
golfbaan Eys-Wittem en rechts boven de 94 m 
hoge tv-mast in het Eyserbos. Na 200 m passeert 
u links de tegenover de Eyserhof gelegen met 
Kunradersteen gebouwde H. Hartkapel (1905). 
 

(Deze kapel vervangt de oorspronkelijke Moeder 
Godskapel die uit 1696 stamde en in 1905 werd 
afgebroken. De bewoners van Eys en omstreken 
noemen het nog steeds de "Moeder Godskapel").  
 

Volg RD het stijgende pad.  
 

(Even verder heeft u rechts mooi zicht op de in het 
Eyserdal gelegen buurtschap De Piepert waar u 
straks nog doorheen loopt. Voor u ziet het witte 
gebouw van het voormalig stationsgebouw Eys-
Wittem (1901) dat een belangrijke halteplaats van het 
bedevaartsoord Wittem was).  
 

U loopt onder de spoorrails door van het 
Miljoenenlijntje. Let op! Steek nu meteen 
voorzichtig  de voorrangsweg over en loop dan 
de  veldweg omhoog. Even verder loopt u parallel 
aan de spoorlijn van het toeristisch 
Miljoenenlijntje.  
 

(De vrijwilligers van de Zuid-Limburgse Stoomtrein 
Maatschappij exploiteren deze spoorlijn. Startpunt is 
station Simpelveld. Wandeling 185 is een combinatie 
van stoomtrein en wandelen. Mogelijk ziet u een 
puffende stoomtrein voorbij komen).  
 

Waar de veldweg naar rechts buigt, negeert u 
graspad links en u verlaat hier de spoorlijn.  Vlak 
daarna aan het einde van de veldweg gaat u in 
het weiland bij bordje “voetpad” R door het 
weiland omhoog met rechts van u afrastering. 
Boven bij zitbank (een genietplekje) en veldkruis 
maakt het pad 2 haakse bochten.  
 

(Hier heeft u schitterend uitzicht o.a. over Eys met 
het prachtige St. Agathakerkje (1732-1734).  
 

Volg nu het pad gelegen tussen twee 
meidoornhagen. Aan de smalle asfaltweg gaat u 
R.  Na 10 m gaat u L over het (gras)pad gelegen 
tussen akkers.  
 

(U loopt hier aan de rand van het plateau van 
Bocholtz. Even verder heeft u voor u weer prachtig 
uitzicht over het vijfsterren landschap Zuid-Limburg).  

Na 250 m buigt het pad rechts omlaag met mooi 
uitzicht over o.a. het dorp Partij met het 
slotklooster Mariëndaal (1848). Het graspad wordt 
een dalend hol pad. Negeer zijpaden. 
 

(In deze dalende holle veldweg passeert u bij 
trappenpad een kastje met het doodsprentje van 
Matty Rijcken. Als u hier de trap omhoog loopt, dan 
komt u bij het ongevalskruis van Matty. Hier staat ook 
een zitbank Hij verongelukte hier op 15 jarige leeftijd 
op deze akker toen de tractor waarop hij reed 
kantelde en hij tussen de tractor en de 
aanhangwagen, volgeladen met bieten,  
terechtkwam. Als u hier aan de holle veldweg L het 
pad inloopt dan komt u bij de wijngaard Wittemer 
wijngaard Wahlwiller).   
 

Volg de holle weg verder RD  omlaag. Negeer 
beneden bij infobord klaphek links  (Wiengetske). 
 

2. Meteen daarna voor brug gaat u L door het 
weiland en volg het paadje met rechts de 
meanderende Selzerbeekje, een zijbeekje van de 
Geul. Bij ijzeren hek loopt u via draaihekje het 
volgende weiland binnen en loop RD langs de rij 
fruitbomen en met rechts nog steeds het beekje 
Via draaihekje gaat u RD over het smal pad 
verder langs de beek.  Aan de asfaltweg aan de 
rand van het wijndorp Wahlwiller gaat u bij 
zitbank L de smalle asfaltweg omhoog. Bij 
wegkruis en zitbank gaat u R (zwart) over 
veldweg, die een licht stijgende pad wordt met 
prachtig uitzicht over het Selzerbeekdal.  
 

(Bijna aan het eind van dit pad staat rechts een 
oriëntatiebord en zitbank, een genietplekje).   
 

Na 500 m gaat u beneden aan de kruising bij 
stenen wegkruis RD (zwart/blauw) het pad 
omhoog richting Baneheide. Aan de smalle 
asfaltweg gaat u R. (Hier boven op het Plateau van 
Bocholtz heeft u rondom prachtig uitzicht). Aan de 4-
sprong gaat u L (rood) over  de veldweg, die een 
dalende smalle asfaltweg wordt  richting Overeys.  
Bijna beneden steekt u via de onbewaakte 
spoorwegovergang het Miljoenenlijntje over. 
Meteen daarna aan de kruising bij wegkruis loopt 
u RD de holle weg omlaag. Aan de voorrangsweg 
in Overeys gaat u L omlaag. Negeer bij zitbanken 
zijweg links omhoog.   
 

3. Aan de 4-sprong bij groot H. Hartbeeld (1919/zie 
infobordje) gaat u R (zwart/Kromhagerweg).   
 

(Degene, die 9,6 km loopt, volgt hier de doorgaande 
weg RD. Ga nu verder in de laatste alinea bij 
“afkorting 9,6 km”). 
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Als u hier 100 m RD de doorgaande weg volgt, dan 
komt u bij bakkerij Starmans waar u binnen iets kunt 
eten en drinken, een leuke pauzeplek).  
 

Even verder steekt u de Eyserbeek over. Bij groot 
wegkruis (zie infobordje) gaat u bij de met 
breuksteen gebouwde woning (nr. 10) R over de 
veldweg. Negeer zijpaden links. 
 

(Bij zitbank en infobord heeft u mooi zicht op 
Landgoed (kasteel/hoeve) Goedenraad).  
 

Aan de 3-sprong in het bos gaat u L omhoog. Volg 
nu dit breed pad door de bosrand en later langs de 
bosrand omhoog. Negeer zijpad rechts. Let op! 
Bijna boven, vlak voordat het pad rechts het bos 
inbuigt, gaat u L over het breed graspad met 
rechts van u een omhoog lopende akker waar veel 
stenen op liggen. (Links heeft u alweer prachtig 
uitzicht). Aan de asfaltweg gaat u R omhoog. De 
asfaltweg wordt een veldweg. Negeer bij 
regenwaterbuffer zijweg rechts en loop verder RD 
over de veldweg. Na bijna 700 m gaat u aan de 
doorgaande weg R (geel/zwart). Na 100 m gaat u 
bij wegkruis L (geel/zwart) over de veldweg.  
 

(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 bij zitbank zijpad scherp rechts. 
 

4. Boven aan de asfaltweg gaat u L (zwart).  
 

(Hier heeft u op het Plateau van Ubachsberg rondom 
prachtig uitzicht).  
 

Aan de 3-sprong bij stenen wegkruis en 
wijngaard “Domaine Salamander” in de 
buurtschap Eyserheide gaat u L.  Vlak daarna aan 
de 3-sprong bij groot Mariabeeld (1959) RD.  
 

(Als u hier R gaat dan komt u meteen bij Domaine 
Salamander waar u een lekker wijntje kunt drinken. 
Er is ook een toilet aanwezig. .Elke dag open vanaf 
09.00 uur).  
 

Aan de volgende 3-sprong loopt u RD (zwart) de 
doodlopende weg omlaag en u passeert enkele 
mooie met Kunradersteen gebouwde woningen. 
De asfaltweg wordt een veldweg en vervolgens 
een smal pad. Volg geruime tijd het mooie smalle 
pad. Bij draaihekje (stegelke) gaat u verder RD 
(zwart). **** Blijf dit pad nog 500 m RD volgen 
langs de haag/afrastering.  
 

(Aan het einde van het pad staat een zitbank met 
prachtig uitzicht o.a. weer  op de kerk in Eys).  
 

Steek de smalle steile asfaltweg (Eyserbosweg) 
over en loop de trapjes omhoog. Boven bij 
zitbank gaat u R (blauw) het brede graspad 
omhoog met links afrastering en schitterend 
uitzicht. 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.  
 

(Een eindje verder staat links een zitbank en  
oriëntatiebord, een genietplekje met schitterend 
uitzicht).   
 

Even verder gaat u aan de 4-sprong L het bospad 
steil omlaag dat een eindje verder naar rechts 
buigt en bijna aan het eind links omlaag buigt 
 

5. U verlaat het Eyserbos en in het weiland loopt 
u RD omlaag met links struikgewas. Na 50 m 
loopt u het smalle trappenpad, gelegen tussen 
struikgewas, voorzichtig omlaag en volg verder 
het dalende pad RD met links van u de bosrand. 
Aan het einde van het grote grasveld buigt het 
pad  links het bos in. Beneden in de  buurtschap 
Piepert gaat u R de asfaltweg omlaag. Bij ijzeren 
hek van pompstation Roodborn gaat u L (blauw) 
door het draaihekje en u loopt het 
waterwingebied Roodborn binnen. Bijna 100 m 
verder gaat u voorbij het linksgelegen waterpomp 
gebouwtje L over het (gras)pad en even verder 
steekt u via  bruggetje de Eyserbeek over en loop 
het bospad omhoog. Aan de Y-splitsing bij twee 
stenen paaltjes van de waterleidingmaatschappij 
Linburg (WML) gaat u L. Vlak daarna aan de 
volgende 3-sprong gaat u weer L (rood) omhoog. 
Via stegelke verlaat u het bos en heeft u weer 
mooi uitzicht. Volg RD het graspad omlaag. 
Beneden steekt u via  bruggetje weer de 
Eyserbeek over en volg verder het pad RD met 
rechts de bosstrook. Aan de smalle asfaltweg 
gaat u R (rood/blauw) omhoog.  
 

(Boven passeert u een zitbank met mooi uitzicht over 
het Eyserbeekdal. Beneden op landgoed De 
Eyserhof ligt de shorttrack golfbaan Eys-Wittem).  
 

Aan de kruising bij wegkruis gaat u RD 
(blauw/rood/Piepertweg) omhoog. Aan de T-
splitsing bij muurkruis gaat u R omlaag. Aan de 
doorgaande weg gaat u L en u komt zo weer bij 
de herberg, de sponsor van deze wandeling, waar 
u binnen of op het leuke terras nog iets kunt eten 
of drinken. 
 

Afkorting 9,6 km 
Negeer zijwegen. Na 700 m gaat u tegenover 
huisnr. 22 schuin R (Sint Agathastraat) de 
eenrichtingsklinkerweg  omhoog. (U loopt hier 
door het oudste gedeelte van Eys). Meteen voorbij 
huisnr. 17 gaat u R (geel/Route des Vins) omhoog 
en loop meteen daarna 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 en grote 
Belgische blauwsteen (zie infobord aan muur van 
clubhuis)  verder het trappenpad omhoog.  
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(Hier bij het clubhuis van IVN lag vroeger de burcht 
Eys, die in 1365 is verwoest. Hier stond tegenover de 
burcht de kerk, die voor het eerst is genoemd in 
1181-1185. Toen de huidige kerk (1731-1734) 
gereed was, is deze kerk afgebroken).    
 

Even verder gaat het pad, gelegen tussen 
afrastering van weiland en meidoornhaag, verder 
omhoog.  
 

(Bijna boven passeert u het infobord van wijngaard  
Domein Aldenborgh, waar u prachtig uitzicht heeft).  
 

Boven aan de 3-sprong bij draaihekje (stegelke) 
en stenen veldkruis gaat u L de veld- grindweg 
langs de zitbank omlaag.  
 

(Kijk ook hier even achterom en geniet van het 
prachtige landschap. De route volgend heeft u een 
eindje verder omlaag lopend weer mooi uitzicht o.a. 
op de 95 m hoge tv-toren van Eys).  
 

5. Beneden aan de asfaltweg gaat u R omhoog.  
 

(Loop links van de weg en achter elkaar, want het 
kan hier m.n. in het weekend soms erg druk zijn!)  
 

Let op! Na 300 m gaat u bij het tweede grote 
houten hek L (Route de Vins) via klaphek het 
weiland in en loop het weiland omlaag.  
Ga beneden door het draaihekje (stegelke) en     
loop het volgende weiland omhoog. Aan de T-
splitsing na klaphek, stegelke en trap gaat u via 
draaihekje L (zwart) over het smalle pad. Ga nu 
verder bij **** in  punt 4. 

 
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.   


