Panoramawandeling 32,7 km
Deze zeer mooie wandeling is een must voor de geoefende wandelaar. U wandelt door een gevarieerd
landschap met enkele pittige hellingen. U ziet prachtige vergezichten, mooie valleien, een stukje Geuldal,
mooie bossen en prachtige dorpjes. U komt door Wahlwiller, Mechelen, Euverem, Ingber, Stokhem,
Fromberg, De Piepert. U loopt over veldwegen, holle wegen, graspaden, bospaden en verharde wegen.
Zorg voor goed schoeisel en neem voldoende water en proviand mee. Onderweg kunt u pauzeren in
Euverem en Schin op Geul ( Party&Bowling centrum).
De termen rechts, links of rechtdoor gaan altijd vóór de kleurverwijzing van de paaltjes, dit is slechts een
hulpmiddel. Veel wandelplezier! Gelopen hoogtemeters: 560
Looptijd: 7 – 7.30 uur.

Start Gasterij A Gen Kirk.
. Ga links en voorbij de kerk rechts aanhouden, negeer zijweg rechts(Vrijthof). Tegenover
Restaurant ’t Klauwes gaat u links het smalle voetpad in tot aan het fietspad. Ga hier
rechts en na 40 meter links richting houtzagerij Pelzer.
. Bij de T-splitsing rechts en na 40 meter links tot aan de verharde weg. Steek deze over en
ga rechtdoor. Ga de 1e weg links (rood/zwart) en blijf dit graspad volgen (rood/zwart) tot
dat u in het dorp Mechelen uitkomt (rechts van u de meanderende Geul).
. Bij wegwijzer( Overgeul 0,2 km) naar rechts en ga voor huisnr. 42 de brug over en ga
meteen rechts tot aan Hoeve de Plei. Ga hier rechts en ga de 1e weg links (doodlopende
weg), deze wordt een veldweg steil omhoog (geel).
. Negeer boven aangekomen het stegelke links (geel) en loop rechtdoor tot aan hek, ga hier
door en volg het graspad rechtdoor tot helemaal boven en negeer zijpad links naar het
bos. Loop rechtdoor naar beneden en ga door het poortje en volg graspad rechtdoor.
. Ga door het hekwerk en voorbij de zitbank rechts aanhouden. Bij de T-splitsing links.
Negeer zijpad links bij de dikke kei en ga bij de T-splitsing met zitbank naar rechts
(blauw). Negeer na 30 meter bospad rechts (Geuldal) en ga daarna 1e bospad rechts bij
wegkruis.
. Negeer alle zijwegen en loop langs de bosrand naar beneden tot aan de slagboom. Ga
rechts langs deze slagboom (u passeert de Gerardus Hoeve) en loop de steile verharde weg
omhoog tot aan de T-splitsing. Ga hier links en dan de 1e weg rechts steil naar beneden
tot aan de T-splitsing.
. Ga hier links, steek de weg over en ga na 10 meter links de verharde weg in (voorbij bord
einde bebouwde kom gemeente Gulpen). Loop deze verharde weg enige tijd rechtdoor,
rechts van u het park van kasteel Neubourg in Gulpen.
. Bij de wegwijzer (Gulpen 1,5 km) naar rechts, ga door stegelke en loop schuin rechts
omhoog naar het volgende stegelke, ga dan links door 2 hekwerken en voorbij een zitbank
en volg dit pad omhoog tot aan de T-splitsing.

. Ga hier rechts over de stoep (groen/geel/zwart/rood/blauw) en ga de 1e weg links de
drukke verkeersweg. (hier kunt u eventueel pauzeren) Loop aan de linkerkant van de weg
en na de zijweg naar links neemt u het graspad rechtdoor langs de verkeersweg
(rood/geel). Bij de bocht naar links een klein stuk over de drukke verkeersweg (geel) en na
200 meter rechts het bos in en voorbij de slagboom rechts omhoog (geel vierkant met
driehoek en 2 stippen). Negeer alle zijwegen en blijf dit bospad steil omhoog volgen. Loop
het bos uit en blijf het pad volgen tot aan de verkeersweg (N 278). Ga hier links en na 200
meter rechts (Ingber).
. Ga na ongeveer 200 meter links bij de zitbank het graspad in tot aan de verharde weg.
Hier naar rechts en loop het dorp Ingber in tot aan de kruising. Ga hier rechtdoor
(Wijnweg).
. Negeer alle zijwegen en loop geruime tijd over deze weg op het plateau.
. Houd bij de wegwijzer ( ’t Bakhuis/Berghof) rechts aan (rood) en ga bij de wegwijzer
( Gulpen 1,3 km en Ingber 0,9 km) links (rood).
. Neem de 1e veldweg links (blauw). Neem 1e veldweg rechts (blauw/geel) naar beneden.
Negeer alle zijwegen en loop door tot aan de T-splitsing, huisnr 71 (blauw/geel).
. Ga hier links en dan meteen rechts (blauw). Zie borden campings. Loop geruime tijd deze
smalle asfaltweg. U passeert Hoeve Schoonzicht.
. U passeert camping de Gele Anemoon. Negeer zijweg links. Negeer zijpad links. U
passeert nu camping de Gronselenput. Volg nu geruime tijd dit smalle voetpad langs de
Geul tot aan de asfaltweg in het buurtschap Engwegen. Ga hier rechts. U passeert
camping Vinkenhof.
. Bij de verkeersweg Valkenburgerwegnaar links. Ga dan 1e weg rechts, Breeweg.
. Negeer zijweg links en negeer zijweg rechts.
. Bij kruising rechtdoor en ga via de brug wederom over de Geul.
. Bij Kerkplein gaat u links en voorbij de kerk rechtdoor (Graafstraat).
. Ga dan 1e weg rechts en loop onder het spoorwegviaduct door.
. Eventuele pauzeplek bij Party&Bowling centrum.
. Voordat u Walem binnenloopt bij wegkruis aan de rechterkant veldweg rechts omhoog,
dit wordt een smal pad. Ga bij de 3-sprong bij spoorbrug links omhoog (Kerkeveld).
. Ga bij Y-splitsing rechts omlaag (Langs de Ling). Negeer vervolgens zijweg links omhoog.
. Ga na 30 meter rechts onder het spoorwegviaduct door en negeer zijweg links en loop
rechtdoor (Opscheumer) tot boven aan de T-splitsing.
. Ga hier links (zwart/blauw/rood) tot aan de kruising.
. Steek deze over en loop rechtdoor (blauw/zwart/rood/wit) de veldweg in tot aan de
verharde weg (rechts van u de elektrische centrale van Mega Limburg).
. Houd links aan (blauw/zwart/rood/wit) en ga 1e weg rechts(rood).Rechts van u ziet u Holland
Casino en de Kasteelruïne van Valkenburg, voor u de Sousberg en Keutenberg

. Ga de 1e weg links en loop het gehucht Fromberg in.
. Negeer zijweg links omhoog en houd rechts aan. U komt voorbij de boerderijwinkel
Fromberg. Loop onder het spoorwegviaduct door, negeer zijweg rechts en loop tot aan de
T-splitsing.
. Ga links en loop onder het spoorwegviaduct door. Meteen rechts de veldweg in (blauw).
. Bij Y-splitsing links de holle weg omhoog. Bij kruising met Schluusmanskrutske links,
deze veldweg wordt een verharde weg. Waar deze naar links buigt gaat u rechts langs de
slagboom het smalle graspad in en volg dit graspad rechtdoor tot aan verharde weg.

. Steek deze asfaltweg over en ga langs de slagboom graspad naar beneden, volg dit
graspad geruime tijd. Dit wordt later een holle weg. Boven aan gekomen gaat u door 2
stegelkes ( draaipoortjes ), dan rechts over de asfaltweg.
. Negeer zijweg rechts en loop rechtdoor omhoog. U ziet de Televisietoren Van Eys.
. Bij de kruising met wegkruis en zitbank naar rechts (blauw/zwart).In de verte ziet u de TVtoren van Aken, de 2 kleinere torens zijn de vernieuwde Wilhelminatoren met glazen Skywalk, en de
Boudewijntoren op het Drielandenpunt. Iets daarvoor ziet u de hoogst gelegen kerk van Nederland in Vijlen.
Rechts ziet u weer het Holland Casino van Valkenburg.

. U komt voorbij enkele zitbanken. Negeer bospad links en loop rechtdoor
(blauw/groen/rood/geel).
. Negeer bospad links en loop rechtdoor (blauw/groen/rood/geel).
. Ga nu het volgende bospad links, bij wegwijzer (Cartils 1,6 km en Gulpen 2,7 km.)
. Wanneer u het bos uitkomt geniet dan van het prachtige uitzicht Links net eenToscaans
landschap met de cipressen, rechts de kerk van Wijlre).

. Blijf de onverharde weg rechtdoor volgen, negeer stegelke links, en ga over de spoorbrug
(Miljoenenlijntje).
. Ga beneden bij het ijzeren hekwerk links (blauw/geel) het weiland in en volg dit graspad
langs de meidoornhaag. Aan het einde hiervan buigt het graspad naar rechts en volg dit
tot aan stegelke.
. Ga door stegelke en houd links aan (blauw). Rechts van u de meanderende Eyserbeek.
Loop door volgende stegelke en volg het graspad rechtdoor tot aan volgende stegelke, ga
hier door en loop rechtdoor. Ga links onder het spoorwegviaduct door.(U moet hier
voorzichtig zijn anders krijgt u natte voeten)

. Negeer zijpad links en ga over het houten bruggetje (blauw) en loop rechtdoor. Dit is een
stuk waterwingebied van WML.

. Ga het 1e graspad rechts en loop over het bruggetje en negeer zijpad links. Ga dan rechts
onder het spoorwegviaduct door en meteen daarna links tot aan de T-splitsing
(Miljoenenlijn, mooie pauzeplek).
. Ga hier links en na 25 meter rechts de veldweg in. Is er een prikkeldraadhekwerk, ga dan
hier rechts omheen en loop rechtdoor. Links van u de kerk van Eys en de Televisietoren van Eys
. De veldweg buigt naar rechts, ga rechts omhoog (zie bord voetpad) langs het prikkeldraad
en volg het graspad, dit wordt boven steeds smaller. Blijf dit smalle pad volgen tot aan de
verharde weg. Ga hier rechts en meteen na 5 meter links het smalle graspad tussen de
akkers blijven volgen tot helemaal beneden. Is het graspad steeds moeilijker begaanbaar, loop dan
voorzichtig over de akker. Voor u het Vijlenerbos en Elzetterbos, in de verte de schaalvormige toren van HenriChapelle (België), de kerk van Mechelen, Epen, Partij en de Gulpenerberg.

. Het graspad wordt weer een veldweg, rechts passeert u een wegkruis met zitbank
(trappen omhoog), dit is geplaatst ter na gedachtenis van Matti Rijcken. Ga na 5 meter
links en loop aan de bovenkant voorbij de Wittemer Wijngaard Wahlwiller.( nergens
aankomen ) Blijf dit graspad volgen tot aan de T-splitsing. Ga hier rechts, u komt voorbij
de Hubertus Wijngaard, en loop helemaal tot beneden. Ga door het houten klaphek en
voor de Selzerbeek gaat u links het weiland in. Ga door 3 stegelkes, steeds rechts van u de
Selzerbeek, en loop tot aan de verharde weg. Ga hier rechts de brug over en loop
rechtdoor het dorp Wahlwiller in (Einderstraat). Negeer zijweg links en rechts en loop tot
aan T-splitsing en ga hier links.
. Bij de volgende T-splitsing rechts. U bent weer bij het startpunt Gasterij A Gen Kirk .
Een bezoek aan de kerk is zeker de moeite waard (statie van kunstenaar Ad de Haas).

