Het Pintje (Mechelen, hoofdstraat 25) –
Herberg Bie de Tantes ( Eys) 16 KM
Deze rondwandeling voert van mechelen naar eys. De tocht is een zeer afwisselende
wandeling, waarbij we kunnen genieten van de schoonheid van het schitterende
heuvellandschap met zijn karakteristieke vakwerkgebouwen uit een eeuwenoude
cultuur. Onderweg komen we ook heel wat wegkruisen tegen en u ziet verrassende
panorama’s.
Startpunt Café het Pintje ( Mechelen)
1. We starten met de rug naar het café naar rechts en direct daarna weer rechtsaf.
2. Voorbij het beekje (Mechelderbeek) gaan we vóór huisnummer 13 links een voetpad in.
3. Aan het einde van dit pad gaan we rechtdoor en bij de kruising (einde Wienberg en verkeerspu-naise
op de grond) gaan we naar links en lopen (zijwegen negeren) door tot een trapveldje.

4. We steken rechtdoor over in de richting van een draaihekje en we komen op de gele en zwarte route.

We blijven dit pad volgen, dat 2x haaks naar rechts en 2x haaks naar links gaat, dan tussen 2
afrasteringen door. We komen via een draaihekje in een open weiland, dat we rechtdoor oversteken
(links van de kerk). We gaan door een draaihekje en een trapje af en komen op een veldweg uit. Hier
gaan we linksaf (geel, zwart, rood en blauw).
5. We zijn nu op de ”Voortweg” en gaan over een bruggetje links van de ”voort” (doorwaadbare plaats).
We vervolgen ons pad omhoog tot bij een 4-sprong (asfaltweg: Hilleshagerweg).
6. We gaan hier rechtsaf (richting Vijlen 2,5 km). We lopen over het voetpad links van de weg (zwarte en
blauwe route). We passeren een kapelletje (St. Jozefkapel). We komen nu in het gehucht Hilleshagen,
bij de ”Brasserie ’t Hilleshager-höfke.”
7. Direct na het vakwerkhuisje gaan we het eerste pad naar links, bij bank en kruisbeeld (blauw en zwart
paaltje). Bij de Y-splitsing houden we rechts aan (blauwe route).
8. Bij de 4-sprong met links op de hoek een ”zilveren” kruisbeeld, gaan we rechtdoor.
We passeren het oefenveld van modelvliegsport-vereniging Aero ’79 uit Wittem-Gulpen.
We gaan niet direct hierachter het voetpad naar rechts, maar blijven rechtdoor lopen.
Dit wordt een dalende weg. Let nu goed op: in de afdaling nemen we had graspad naar rechts omhoog
(bord: voetpad). Eerst volgen we dit smalle pad langs de rand van de akker 90 graden naar rechts en
later 90 graden naar links.
9. We gaan de weilanden en dalen via enkele draaihekjes af. Via een smal pad tussen 2 afrasteringen
komen we helemaal beneden uit in Nijswiller. We steken de 4-sprong over en nemen het trappenpad
naar beneden. Daar gaan we naar links en lopen door tot aan de verkeersweg. Dan de eerste straat
rechts, de Kerkstraat en meteen daarna links de ”Schuls-bergweg” in.
10. We blijven rechtdoor lopen de geelrode route (en later ook de gele route) volgend, alle zijwegen
negerend, in de richting van het voor ons liggende kleedlokaal en sportvelden van de S.V. Nijswiller.
Vóór het kleedlokaal gaan we met de bocht mee naar rechts en over de ”Gulpbrug.”
11. Na de hoeve houden we links aan langs het kruisbeeld met het opschrift: ”Leef Herregödje Besjerm ós
Durp” (lieve God, bescherm ons dorp). We blijven deze verharde weg, die langzaam stijgt volgen tot
bij een 4-sprong (rechts staat een zilveren kruis). We gaan nog even verder rechtdoor omhoog (richting
Kruisberg). We volgen nu de blauwe, gele en geelrode route.
12. Op de 3-sprong direct na de fruitplantage gaan we scherp naar rechts. Bij 3-sprong (pad scherp naar
rechts) gaan we rechtdoor (blauw en zwart paaltje en zwarte mountainbikeroute). Bij de eerstvolgende
3-sprong gaan we linksaf (rode route, Overeys 0,5 km). We blijven deze dalende veldweg volgen en
gaan over de spoorrails van het zogenoemde ”miljoenenlijn-tje.”

13. Op de 4-sprong (plaatsnaambord Eys, Gemeente Gulpen-Wittem) gaan we linksaf (Op de Kamp; rood
paaltje). Bij de 3-sprong gaan we rechtdoor. We volgen nu de rode route. Bij de 4-sprong gaan we
rechtdoor. Links op de hoek staat een kruisbeeld met het opschrift: ”LUISTER NAAR HEM.”
14. We volgen nu de gele en de zwarte route. We passeren de sportterreinen van de Sportvere-niging
Zwart Wit ’19. Bij de 3-sprong direct daarna blijven we rechtdoor lopen (Hoebi-gerweg; gele en
zwarte route). We blijven nu steeds rechtdoor lopen en negeren alle zij-straten. Tenslotte gaan we met
de bocht mee naar rechts en komen bij een 4-sprong (Wittemerweg).
15. We gaan even naar links, steken de weg over en zijn bij herberg ”Bie de Tantes”, waar we heerlijk
kunnen genieten van deze eerste helft van de schitterende kroegjesroutewandeling.

Startpunt Herberg Bie de Tantes

1. Met de rug naar de herberg gaan we rechtsaf. Direct daarna gaan op de 3-sprong eveneens rechtsaf
(blauw rode route). Na het huis met huisnummer 5 gaan we linksaf. Dit is de Piepertweg. Op de 4sprong gaan we rechtdoor (doodlopende straat).
2. Daar waar een draaihekje naar links de weilanden ingaat, gaan wij rechtdoor. We volgen nu de blauwe
route. We lopen tussen de huizen door van het gehucht ”Piepert.” Bij de 3-sprong met het bord
”Waterwingebied Roodborn”, gaan we niet naar rechts omhoog, maar met de bocht mee naar rechts
(blauwe route). Na huisnummer 19 verlaten we het gehucht ”Piepert” en lopen rechtdoor. Ca. 100
meter verder gaan we vóór het hek van Pompstation Roodborn links door draaihekje.
3. We volgen nu de blauwe route. Dit hoofdpad blijven we rechts van de Eyserbeek volgen. We gaan
over 2 knuppelbruggetjes en bij de 3-sprong niet naar rechts maar onder het, 100 meter lange en 3
meter brede, tunneltje door. Na het tunneltje volgen we het pad naar rechts, komen bij een zitbank en
gaan via een draaihekje het weiland in. We blijven rechts van de Eyserbeek lopen en verlaten aan de
overkant het weiland weer via een draaihekje. We komen nu in het bosje rechts van de Eyserbeek.
4. Aan het eind van het bosje gaan we over het bruggetje van de Eyserbeek (met 2 draaihekjes) naar links.
Dit is de gele route en de geelrode rode. We gaan rechtdoor omhoog naar het volgende draaihekje en
volgen dan het smalle pad langs de afrastering. Via weer een draai-hekje komen we op een T-splitsing
waar we rechtsaf slaan (gele en rode route). We komen nu op een 3-sprong, met een perkje met drie
bomen, waar we links afslaan in de richting van het ”Krijtlandpad, Kruisberg en Wittem.”
5. We volgen nu de rode en de zwarte route. We passeren een carréboerderij en ca. 200 meter verder gaan
we het smalle voetpad naar rechts, gemarkeerd met het zwart paaltje. Even later maakt dit pad een
hoek van 90 graden naar rechts. Recht vóór ons zien we de Gulperberg met daar bovenop een
Monument met een wit Mariabeeld.
6. Het pad maakt weer een hoek van 90 graden, nu naar links en we zien rechts voor ons het torentje en
de daken (met kruisen erop) van het klooster van St. Gerardus Wittem. Links van ons zien we de
radiozender van Eys en rechts daarvan een ”Toscaans” landschap met cipressen. Aan het einde van dit
pad komen we op een asfaltweg, de ”Wittemerweg.” Hier slaan we rechtsaf, zwarte route en lopen
door tot de volgende T-splitsing. We gaan in de richting ”Wijlre en Valkenburg.” We steken de straat
over en gaan direct het smalle pad naar links (geelrood) en dan schuin naar rechts over de
parkeerplaats.
7. Vóór het witte gebouwtje met huisnummer 1A, gaan we naar links de bomenlaan in achter de
slagboom. We komen uit op de grote verkeers-weg Gulpen-Vaals, die we voorzichtig overste-ken en
gaan vóór huisnummer 2 rechtsaf over het fietspad. Na goed 150 meter gaan we links-af door een hekje
en het draaihekje erachter het weiland in. We steken dit weiland rechtdoor in de richting van de grote
boerderij (Hoeve De Bek) over. We gaan door een tweetal draaihek-jes, lopen rechts langs de boerderij
en komen uit op een T-splitsing. Hier gaan we naar links, richting Partij 1,0 km. We lopen vóór de
boer-derij langs, en gaan niet het pad naar rechts. Bij de Y-splitsing houden we rechts aan (bij bank en
boom). Dit is de Homme-rigerweg. Deze weg blijven we steeds maar volgen, alle zijpaden negerend,
totdat we uitkomen in het gehucht ”Overgeul.”
8. Ook hier blijven we rechtdoor lopen en komen bij Hotel Hoeve De Plei. Op deze T-splitsing gaan we
linksaf en over de brug over de Geul. We blijven deze hoofdweg (Hoofdstraat) nu steeds recht-0door
volgen, richting kerk. We lopen tussen restaurant de Oude Brouwerij en de Rabobank door. Schuin
tegenover de kerk komen we bij ”Café Restaurant ” ’t Pintje”, waar u kunt nagenieten van een
prachtige wandeling onder het genot van een heerlijk hapje.

