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Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische wandeling wandelt u langs akkers omhoog naar het 
verzetsmonument op de Eyserlinde, waar u prachtig uitzicht hheft.  Dan loopt u omlaag naar het 
Miljoenenlijntje, het knooppunt van deze wandeling. Hier maakt u een prachtige lus door het 
waterwingebied Roodeborn  met o.a. de Eyserbeek.  Boven loopt u door een beschermd waterwingebied 
met schitterend uitzicht. U loopt omlaag naar het gehucht De Piepert en dan komt u aan de rand van Eys.  
Dan loopt u  omhoog naar het plateau van Bocholtz met een van de mooiste uitzichten van Zuid-Limburg. 
Via wijngaarden loopt u omlaag naar het wijndorp Wahlwiller. Het laatste stuk is gemakkelijk. U wandelt 
even langs de Geul en via het dorpje Partij komt u weer bij het hotel. (Het restaurant is alleen voor 
hotelgasten en voor degene, die van te voren gereserveerd hebben). U kunt de route inkorten tot 8 km, 
hetgeen ook een leuke route is.   
 

Startpunt: Hotel restaurant Beukenhorst, Rijksweg 8, Wittem. 
(Voor het hotel is weinig parkeerruimte. Parkeer op de grote parkeerplaats bij het klooster aan de Wittemer Allee 
32, Wittem. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar het klooster en ga dan L. Ga nu verder bij **** in punt 1)).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,87 km  2.35 uur  64 m  140 m 
 

 
 

962. WITTEM 10,9 km – 8 km 
 

1. Met uw rug naar het hotel gaat u L over het 
fietspad.  Aan de 4-sprong met klinkerweg loopt u 
RD verder over het fietspad met rechts van u het 
grote tankstation. ^^^^ Aan de grote kruising met 
verkeerslichten steekt u RD via de 
oversteekplaats de doorgaande weg Maastricht-
Vaals over en loop dan RD over het fietspad.   
 

(Hier ziet u rechts aan het fietspad een 
wegkruis/ongevalskruis staan. Hier kwam op 19 jan. 
1966 de 65 jarige uit Gulpen afkomstige ongehuwde 
Albert Odekerken om het leven toen hij door een bus 
werd geschept. Hij werd "t Sjielpke" genoemd omdat 
hij altijd en ook nog goed floot).  
 

Hier ligt rechts een dikke kei met een  plaquette  t. h. 
a. de 20 jarige Amerikaanse piloot tweede luitenant  
James Jetter van de US Airforce, die om het leven 
kwam toen zijn Mustang  hier vlakbij neerstortte.  Er 
zijn aanwijzingen dat het toestel door geallieerd 
afweergeschut uit de lucht is gehaald. Als dat klopt – 
de familie van Jetter gaat daar zelf ook vanuit – is de 
jongeman dus door eigen vuur gesneuveld) 
 

Meteen daarna gaat u L en u loopt het 
bedevaartoord Wittem binnen met links van u de 
grote parkeerplaats.  U passeert het  
Redemptoristenklooster (1729–1733).  
 

(Sinds 1893  wordt hier de heilige Gerardus Majella 
vereerd. Het kloostercomplex bestaat uit het klooster, 
de mooie Redemptoristen kerk (zie infobord bij 
ingang), de grote Gerarduskapel, de kleine 
Smartenkapel, de mooie Mariakapel en de prachtige 
kloosterbibliotheek (eind 19e eeuw). Zeker even 
binnenlopen).   
 

*****Aan de 3-sprong bij ANWB-wegwijzer gaat u 
R (Plettenbergweg) omhoog richting Eys.   
 

(Omhoog lopend passeert u links Brasserie Gerardus 
Heukske).   

Loop links van de weg. U steekt de molentak van 
de Selzerbeek over. Aan het eind van de 
bebouwde kom begint een voetpad, dat u RD 
volgt. Let op! Na 100 m gaat u L (geel-rood/zwart) 
over het (gras)pad gelegen tussen de akkers.  
 

(Rechts boven ziet u de 94 m hoge tv-toren in Eijs en 
voor u de kerktoren van de St. Gertrudiskerk (1835-
1839) in Wijlre).  
 

Het pad maakt 2 haakse bochten. Aan de T-
splitsing bij zitbank gaat u R (rood/geel-rood) de 
gedeeltelijke holle veldweg omhoog.  
 

(Een eind verder passeert u het monument van de 
Canadian Airforce. Hier kwamen vier vliegeniers op 
28-4-1944 om het leven toen hun bommenwerper 
neerstortte. Zie infobordje).  
 

Loop verder RD omhoog.  
 

2. Waar bijna boven de veldweg naar rechts buigt, 
gaat u L en volg bij bordje “Opengesteld” RD het 
graspad met links van u afrastering van akker.  
 

(Als u hier 30 m RD loopt, dan komt u bij het 4,5 
hoge verzetsmonument op de Eyserlinde, dat op 3 
mei 1952 is onthuld. Hier staan ook picknickbanken, 
zitbanken  en een oriëntatiebord. Een prima 
pauzeplek met prachtig uitzicht).   
 

Negeer graspad rechts en volg het dalend 
graspad, dat twee haakse bochten maakt. Steek 
beneden de veldweg over en loop RD onder het 
spoorwegviaduct van het toeristisch 
Miljoenenlijntje door. 
 

(Degene die 8 km loopt, gaat hier R de veldweg 
omhoog. Ga nu verder bij punt 4).  
 

Meteen na het viaduct gaat u L het bospad 
omlaag.  
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(U loopt hier door het circa 200 hectare grote 
waterwingebied Roodborn, waarin u enkele 
waterpompen passeert).  
 

Negeer zijpaadjes rechts en via bruggetje steekt 
de Eyserbeek, een zijbeekje van de Geul, over. 
Aan het brede pad gaat u L verder door het 
waterwingebied. Via houten bruggetje steekt u 
een zijbeekje van de Eyserbeek over en ga vóór 
het smalle spoorwegviaduct, waardoor de 
Eyserbeek stroomt, R het bospaadje omhoog met 
links van u het talud van het Miljoenenlijntje. 
(Boven ziet u mogelijk een puffende stoomtrein 
voorbij komen). Boven aan de veldweg gaat u R 
omhoog.  Na 400 m gaat u R door draaihekje en 
volg RD het graspad met rechts  schitterend 
Toscaans uitzicht. (U loopt hier door een 
beschermd waterwingebied).  
 

3. Na circa 400 m gaat u aan de 4-sprong, waar 
rechts hoge struiken staan, R het (gras)pad 
omlaag. Na 50 m loopt u het smalle trappenpad 
omlaag en volgt u het dalende pad verder RD met 
links van u de bosrand. Het pad buigt vervolgens 
links het bos in. Beneden aan de asfaltweg in het 
buurtschap Piepert gaat u L de asfaltweg (even) 
omhoog. Bij 2 houten hekken gaat u R (rood) via 
het draaihekje (stegelke) het weiland in.  
 

(Wilt u pauzeren, dan kunt u dat doen bij de leuke 
herberg “Bie de tantes” met terras (750 m/vlakbij 
kerk). Negeer zijwegen en loop hier RD over de 
asfaltweg. Aan de T-splitsing gaat u R omlaag. Aan 
de doorgaande weg L en u komt meteen bij het terras  
Ma. en di. gesloten).  
 

Volg het pad door het weiland met links van u  
afrastering. (Links ziet u St. Agatha kerk in Eys).Via 
bruggetje steekt u de Eyserbeek weer over en 
volgt u het stijgende graspad. Via volgend 
draaihekje loopt u het bos in en volgt u het 
bospad RD.  Aan de 3-sprong gaat u L (rood) 
omhoog. Boven loopt u RD weer door het 
spoorwegviaduct van het Miljoenenlijntje. Aan de 
4-sprong, meteen na het viaduct,  gaat u L de 
veldweg omhoog.  
 

4. Aan de doorgaande bij het voormalig 
treinstation Eys-Wittem gaat u L omlaag.  
 

(Dit was een belangrijk station voor de op 1,5 km 
gelegen bedevaartsplaats Wittem).  
 

Meteen daarna, vlak voor de spoorbrug, gaat u R 
de  veldweg omhoog.  
 

(Als u hier onder het spoorbrug doorloopt, dan heeft 
u na 20 m even voorbij zitbank links mooi uitzicht op 
het gehucht De Piepert waar u net bent geweest).   
 

Even verder loopt u weer parallel aan de spoorlijn 
van het toeristisch Miljoenenlijntje.  
 

(De vrijwilligers van de Zuid-Limburgse Stoomtrein 
Maatschappij exploiteren 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. Een ritje met de stoomtrein naar 
Wijlre en een prachtige wandeling terug kan met 
wandeling no.185).  
 

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 prachtig de St. Agatha kerkje (1732-1734). Dit is 
een van de mooiste plekjes in Zuid-Limburg).  
 

Volg nu het pad gelegen tussen twee 
meidoornhagen. Aan de smalle asfaltweg gaat u 
R.  Na 10 m gaat u bij twee paaltjes L over het 
graspad 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 vijf sterren landschap Zuid Limburg).  
Het pad buigt rechts omlaag met mooi uitzicht 
over het dorp Partij met het slotklooster 
Mariëndaal (1848). Het graspad wordt een dalend 
hol pad.   
 

5.  Let op! Aan de 4-sprong bij trapje en kastje 
met het doodsprentje van Matty Rijcken gaat u bij 
zwerfsteen L over het smalle pad.   
 

(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, vol geladen 
met bieten, terechtkwam). 
 

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

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

Aan de 3-sprrong gaat u R de veldweg omlaag.  
 

(Even verder passeert u links de ingang van de St. 
Hubertus wijngaard).  
 

Bij  breed ijzeren hek gaat u links van dit hek over 
het dalende pad. Beneden gaat  u door het 
klaphek en ga dan L over de veldweg en via brug 
steekt u weer de Selzerbeek over.  Aan de T-
splitsing in het wijndorp Wahlwiller bij hostellerie 
‘t Klauwes (1780) met Mariabeeldje in muurnis 
loopt u RD het  paadje gelegen tussen hagen 
omhoog met links het mooie vakwerkhuis 
(huisnr. 2/1800).  
 

(Als u wilt pauzeren, ga dan hier aan de T-splitsing L. 
Na 200 m komt u dan bij Gasterij Aan de Kirk. Daar 
staat ook  het Cunibertus kerkje  stammend uit de 
12e eeuw. Het mooie kerkje  is bekend om haar 
zestien kruiswegstaties, die in 1946 door de schilder 
Aad de Haas op panelen zijn geschilderd).  
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Aan de doorgaande weg gaat u R het fietspad 
omlaag. Steek na 50 m deze voorrangsweg over 
en loop RD de asfaltweg omhoog langs huisnr. 
36. Voorbij houtzagerij wordt de asfaltweg een 
veldweg. Aan de T-splitsing bij regenwaterbuffer 
Gulkoelerweg gaat u R (zwart). Vlak daarna aan 
de 3-sprong gaat u L (zwart).  
 

(Links in de verte ziet u de hooggelegen St. Martinus 
kerk (1860-1862)  in Vijlen. Schuin links voor u de 
Johannes de Doperkerk (1810-1811) in Mechelen).  
 

Steek de voorrangsweg over en loop bij stenen 
wegkruis (1981) RD over de asfaltweg, die vlak 
daarna een dalende veldweg wordt.    
 

6. Aan de 3-sprong bij bosrand gaat u L 
(zwart/rood). Vlak daarna aan de T-splitsing, waar 
de Geul een diepe uitsnede maakt,  gaat u bij 
gedichtsteen R met links beneden van u (even) de 
meanderende Geul.  Aan de T-splitsing bij zitbank 
gaat u L (rood) over de veldweg.  
 

(Hier ziet u voor u het geheel ommuurde slotklooster 
(1848) Mariëndaal (zusters Redemptoristinnen).  
 

Negeer graspad (voetpad) rechts. Voorbij de 
voetbalvelden van V.V. Partij ‘33 gaat u aan de 3-
sprong bij muurkruis R en u loopt Partij binnen.  
Aan de T-splitsing gaat u R. Tegenover de 

voormalige basisschool steekt u L via de 
betonnen brug de Selzerbeek over, die hier 
vlakbij in de Geul stroomt. Volg nu via het 
draaihekje het pad langs de haag en de 
hoogstamboomgaard. 
 

(In de boomgaard staan (2018) 65 hoogstambomen 
bestaande uit 55 verschillende soorten appel- peren-, 
pruimen- en kersenbomen).  
 

Steek na het volgende stegelke de doorgaande 
weg over en loop RD over de klinkerweg 
(eenrichtingsweg).  Aan de 4-sprong gaat degene, 
die geparkeerd heeft op de grote parkeerplaats, L 
over het fietspad en ga dan verder bij ^^^^ in 
punt 1. Degene, die bij het hotel gestart is, gaat 
hier aan de 4-sprong R over het fietspad. U komt 
weer bij het mooie pand (voormalig notariswoning 
en kantoor daterend 1878) van hotel – restaurant 
Beukenhorst, de sponsor van de wandeling. Bij 
Marie-José (bediening) afkomstig uit het 
Limburgse Obbicht en Urs (keuken) afkomstig uit 
het Zwitserse Luzern, kunt u in een gemoedelijke 
sfeer heerlijk eten. Van te voren wel even 
reserveren. Zeker eens doen. Via hun website  
www.hotelbeukenhorst.nl kunt u m.b.v. Google 
Streetview bij hun "binnenlopen" en rondkijken. 
U zult zien dat het er heel gezellig uitziet. 

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.   

http://www.hotelbeukenhorst.nl/

