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Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische wandeling wandelt u over een panoramisch pad naar het  
plateau van Bocholtz. Dan loopt u omlaag naar Eys. Na een steil trappenpad wandelt u langs weilanden 
met mooie uitzichten naar Eyserheide.  In Eyserheide passeert u Domaine Salamander waar u kunt 
koffiedrinken of een wijntje proeven.  Via een rustige weg bereikt u de buurtschap Elkenrade en dan daalt u 
een avontuurlijk hol bospad af.  U passeert een picknickplaats en dan loopt u het Eyserbos binnen. Via 
verrassende paadjes komt u in de buurt van de buurtschap De Piepert en loopt u onder het miljoenenlijntje 
door.  Via wijngaard komt u weer in het wijndorp Wahlwiller, waar u bij de sponsor nog iets kunt eten en 
drinken. Neem zelf proviand mee voor onderweg. Na 9 km komt u bij een picknickplaats met mooi uitzicht.  
Deze wandeling biedt schitterende uitzichten. 
 
Startpunt: Gasterij A Gen Kirk,  Oude Baan 24,  Wahlwiller. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,14 km  4 uur  95 m  275 m 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 

 

 
 

853. WAHLWILLER  15,1 km 
 

1. Met uw rug naar de gasterij gaat u R. Meteen 
daarna aan de 3-sprong bij stenen wegkruis loopt 
u RD. Voorbij huisnr. 43 gaat u L de smalle weg 
omlaag. Aan de T-splitsing gaat u R.  Aan de 3-
sprong steekt u  via brug de Selzerbeek over en 
volg RD (Botterweck) de stijgende weg. Bij  
wegkruis en zitbank gaat u R het (gras)pad 
omhoog.    
 

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

Volg geruime tijd dit stijgende panoramische pad.  
 

(Bijna aan het eind van het pad passeert u bij zitbank 
een oriëntatiebord. Hier heeft u bij helder weer 
prachtig uitzicht o.a. links op de 133 m hoge tv-toren 
in het Aachener Wald en de twee uitkijktorens op het 
Drielandenpunt. Schuin links ziet u  de hooggelegen 
kerk  in Vijlen).  
 

Na 500 m gaat u aan de 4-sprong bij wegkruis en 
wegwijzer L (blauw/geel) de smalle holle 
asfaltweg omhoog.  Boven aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u RD (geel/blauw).  Aan de 5-
sprong bij zitbank, wegkruis en gedenksteen van 
Arnold Boillon gaat u RD (rood) over de asfaltweg 
richting Eys met voor u de Tv-toren van Eys. (Dus 
de tweede weg van rechts).   
 

(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). 
 

Even verder begint de asfaltweg te dalen. Via 
brug steekt u de spoorlijn “het Miljoenenlijntje” 
over.  
 

(Na de brug staat een zitbank waar u kunt genieten 
van het volgende prachtige uitzicht).  
 

Bijna  beneden aan de 3-sprong gaat u RD. 
Beneden aan de kruising bij boomkruis gaat u RD 
(Pastoor Duckweilerweg/ geel). Aan T-splitsing 
gaat u L. Negeer meteen doodlopende weg rechts 
(Bergstraat) omhoog. Meteen daarna gaat u R (St. 
Agathastraat) de eenrichtingsklinkerweg 
omhoog. (U loopt hier door het oudste gedeelte van 
Eys).    

2. Bij huisnr. 17 gaat u R 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 meidoornhaag. Boven aan de 3-
sprong bij stenen veldkruis gaat u L de veldweg 
omlaag langs een zitbank.  
 

(Rechts ligt hier de wijngaard van Domein 
Aldenborgh. Kijk hier even achterom en geniet van 
het prachtige landschap. De route volgend heeft u 
een eindje verder al dalend weer mooi uitzicht).  
 

Beneden aan de asfaltweg gaat u R omhoog. Blijf 
circa 300 m de asfaltweg volgen. (Loop links van 
de weg). Let op! Ga bij het tweede grote houten 
hek L via het 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 trappen, gaat u  R (zwart) 
over het smalle pad. Volg geruime tijd het 
stijgende pad, dat later een hol stijgend pad en 
dan een veldweg wordt. Bij mooi vakwerkhuis 
loopt u Eyserheide binnen en u passeert enkele 
prachtige met Kunradersteen gebouwde 
woningen. Negeer graspad links. Aan de 3-
sprong gaat u RD verder omhoog. Aan de 3-
sprong bij Mariabeeld en zitbank loopt u verder 
RD. Aan de 3-sprong bij ANWB-wegwijzer en 
stenen wegkruis gaat u L over de doorgaande 
weg.  
 

(Als u hier bij huisnr. 2 de inrit inloopt naar Domaine 
Salamander kunt u een lekker wijntje drinken, er is 
ook een toilet aanwezig. . Elke dag open vanaf 09.00 
uur)   
 

Negeer zijweg rechts en volg de doorgaande weg 
nog 600 m RD  U loopt de buurtschap Elkenrade 
binnen en u passeert weer enkele mooie met 
Kunradersteen gebouwde woningen.  Negeer 
zijweg rechts. Aan de 3-sprong bij wegkruis en 
het mooie huis (nr. 24) gaat u L.  Aan de 3-sprong 
bij verkeersspiegel en Mariakapelletje loopt u RD 
(groen/blauw) omlaag.   
 

http://www.gasterijagenkirk.nl/
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3. Let op!  20 m voorbij het links staande bord 
“Einde bebouwde kom Elkenrade” gaat u R 
(groen/blauw) door 2 draaihekjes.  Volg nu 1 km  
het mooie dalende paadje door het 
natuurreservaat de Elkenrader grubbe. Ga aan 
het eind R (blauw/groen) het trapje omhoog.  
Steek de asfaltweg over en loop RD (blauw/groen) 
over het graspad door natuurgebied Kunderberg.   
Even verder buigt het graspad links omlaag. 
Voorbij afsluitboom gaat u L (groen/blauw) de 
smalle asfaltweg omhoog.  Boven wordt de 
asfaltweg een veldweg.  
 

(Rechts in de verte ziet u de Wilhelminatoren in 
Valkenburg en het Casinogebouw op de Cauberg).  
 

Aan de 4-sprong bij veldkruis, kastanjeboom en  
“Et Schluusmanskrutske” dat hier in 1850 
geplaatst door Jan Christiaan Schluusmans, 
(1850)  gaat u L de veldweg omhoog.  
 

(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 bij verbodsbord 
RD de veldweg omhoog.  Aan de kruising gaat u 
RD (rood/geel/groen) de asfaltweg omhoog.  
 

(Boven  passeert u links een  zitbank en een 
oriëntatiebord. Een fijne pauzepek na 9 km. Hier 
heeft u weer prachtig uitzicht. 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).   
 

Circa 500 m verder gaat u bij wegwijzer het brede 
bospad R (geel/blauw) omlaag richting 
Cartils/Gulpen.   
 

4. Let op! Beneden 30 m voorbij zitbank, waar het 
bos links eindigt, gaat u L het brede pad (inrit 
naar akker) omhoog. Na 5 m gaat u  L het smalle 
kronkelende bospad omhoog. Aan de 3-sprong 
gaat u R over de bosweg. Aan de 4-sprong gaat u 
R steil omlaag. 
 

(Als u hier aan de 4-sprong circa 50 m RD loopt, dan 
komt u bij zitbank en oriëntatiebord. Een prima 
pauzeplek/genietplekje. Hier heeft u bij helder weer 
schitterend uitzicht o.a. op de hooggelegen kerk in 
Vijlen, de 133 hoge tv-toren in het Aachener Wald en 
op de twee uitkijktorens op het Drielandenpunt in 
Vaals (Boudewijn- en Wilhelminatoren). Beneden ziet 
u weer St. Agathakerk in Eys. De windturbines  
(EuroWindPark Aachen) staan in Vetschau op Duits 
grondgebied (nabij Bocholtz). Mogelijk ziet u 
beneden over het Miljoenenlijntje een puffende 
stoomlocomotief voorbij rijden).  
 

Beneden aan de T-splitsing gaat u R.  Aan de T-
splitsing bij omgevallen boom gaat u L omlaag  
en u  verlaat het Eyserbos. Ga nu meteen R door 
het weiland/waterwingebied met rechts van u de 
bosrand.  (Hier heeft u  weer  schitterend uitzicht). 
Na  draaihekje gaat u L (blauw/geel) de holle 
veldweg omlaag. Let op! Waar de veldweg na 
enige tijd flauw naar rechts buigt, gaat u L het 
smal bospaadje omhoog.  (Dit is circa 50 m voor de 

spoorbrug over het Miljoenenlijntje).  Meteen daarna 
wordt het pad een dalend pad met rechts 
beneden van u de spoorlijn en later rechts van u 
het beboste spoortalud. Beneden bij de 
Eyserbeek  en het 50 m lange spoorwegviaduct, 
waardoor ook de Eyserbeek stroomt, gaat u L. 
Meteen daarna gaat u R over het bruggetje en 
volg RD het pad langs de Eyserbeek. U loopt hier 
door het waterwingebied Roodborn. 
 

5. Na 150 m passeert u rechts twee gebouwtjes 
waarin waterpompen staan. 50 meter 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. Negeer 
bospaadje links. Vlak daarna bij waterpomp buigt 
het pad naar links en wordt een breed pad. Aan 
de T-splitsing voor alweer een waterpomp gaat u 
R door het hoge spoorwegviaduct van het 
Miljoenenlijntje. Steek de veldweg over en loop 
RD het graspad langs de meidoornhaag omhoog. 
Bijna boven buigt het pad naar links.    
 

(Hier heeft u links mooi zicht over het dal van de 
Eyserbeek en op de 94 m hoge tv-toren in het 
Eyserbos).  
 

Het pad buigt naar rechts met rechts mooi 
uitzicht over Gulpen. Boven aan de Y-splitsing 
gaat u L verder langs de meidoornhaag.  Aan T -
splitsing gaat u L omlaag. Meteen daarna gaat u 
aan de grindweg L  omhoog en u steekt de 
parkeerplaats over.  
 

(U bent hier bij het 4,5 m hoge verzetsmonument op 
de Eyserlinde. Het op 3 mei 1952 onthulde 
monument is een zuilvormige beeldengroep, 
vervaardigd uit één stuk Limburgs natuursteen. Hier 
staan ook picknickbanken en een oriëntatiebord. Een 
prima pauzeplek met prachtig uitzicht) 
 

Steek de doorgaande weg schuin rechts over en 
loop bij  wegkruis en wegwijzer RD (rood) de 
smalle asfaltweg omhoog richting Wahlwiller.  
 

(Rechts heeft u weer mooi  uitzicht o.a. op de rij 
populieren, die door de bekende Limburgse weerman 
Thijs Zeelen geregeld in zijn weerpraatje het Toscane 
van Zuid-limburg wordt genoemd).   
 

Let op!  Na 700 m, 5 m voor einde haag (bij rood 
paaltje), gaat u R over het pad gelegen tussen 
akkers.  
 

(Dit is het punt waar 5 m verder aan de asfaltweg een 
pad van links komt. De route volgend heeft u weer 
prachtig uitzicht over het vijf sterren landschap Zuid-
Limburg).  
 

Na 250 m buigt het pad rechts omlaag met mooi 
uitzicht over het dorp Partij met het klooster 
Mariëndaal (1848). Het pad wordt een hol dalend 
pad.   
 

6. Aan de 4-sprong bij trapje en kastje met het 
doodsprentje van Matty Rijcken gaat u bij 
zwerfsteen L over het pad.  
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(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).  
 

Volg nu het graspad RD met rechts van u 
Wittemer wijngaard Wahlwiller. 
 

(In de wijngaard staat een torenvalken broed-  en 
overnachtingskast op paal. De valk haalt de kleine 
muisjes uit de wijngaard).   
 

Aan de T-splitsing gaat u R de veldweg omlaag 
met links van u de  Hubertus wijngaard.  Bij breed 
ijzeren hek wordt de veldweg een dalend 
(gras)pad.  Beneden na klaphek gaat u L over de 
veldweg  en via  brug steekt u weer de Selzerbeek 
over en loop via veerooster de veldweg omhoog. 
(U passeert links een zitbank en het infobord “Hof 
van Wahlwiller”). Aan de T-splitsing bij voormalige 
hoeve (1780)  met Mariabeeldje in muurnis en het 
vakwerkhuis (huisnr. 2/1800) gaat u L  door het 
wijndorp  omhoog richting kerk. Negeer zijwegen 
en u komt weer bij de gasterij, de sponsor van 
deze wandeling, waar u binnen of op het terras 
nog iets kunt eten of drinken.  

 
De tegenover de gasterij gelegen Sint Cunibertuskerk is zeker een bezoekje waard. Ze is bekend om de zestien 
kruiswegstaties geschilderd op panelen door de schilder Aad de Haas. Delen van deze kerk stammen uit de 12e 
eeuw. Vermoedelijk is het grote kruis voor de kerk een Missiekruis uit circa 1870. 
 

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.   


