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TeVoet Jubileumroute 15 Eys (L)
Wandeling waterwingebied Roodborn en Eyserbos.
tekst en foto's Bert Hoogveld, Diny van Faassen
Inleiding
Dit is de favoriete wandeling van Diny van Faassen en Bert Hoogveld. Deze wandeling (voor 95
% onverhard) doorkruist een uniek gebied bij het dorpje Eys, dat al jaren beheerd wordt door
Waterleiding Maatschappij Limburg. Het bestaat uit kalkgrasland, een hellingbos en een beek.
Het is een van de mooiste wandelingen in Zuid-Limburg, vanwege de afwisseling van verre
uitzichten, landschappen, karresporen, bospaden en weilandpaadjes langs de Eyserbeek,
compleet met ‘stegelkes' (draaihekjes). Kies vanwege de uitzichten een heldere dag om te
wandelen. Het terrein kan vochtig zijn. Horeca is alleen aanwezig in Eys. Honden moet
aangelijnd zijn, en hun poep opgeruimd.
Lengte van de wandeling: +/- 6 km met flinke hoogteverschillen.

Beschrijving 1: vanaf het Eyserbos (P1)
1 Loop de parkeerplaats P1 af en ga links de smalle asfaltweg op.
2 De 2e bosweg links is de gele paaltjesroute. Je daalt nu door het bos naar het Eyserbeekdal en
Geuldal. Als je het bos verlaat, sta je tussen de kalkgraslanden, waar je straks doorheen gaat. Je
hebt de meest fantastische uitzichten over een Toscaans achtig stukje Zuid-Limburg. In de
diepte zie je het beekdal waar we naartoe gaan.
3 Je loopt naar beneden over een smal karrespoor, een veldweg, prachtig begroeid aan de
zijkanten en voor een klein gedeelte holle weg. Je passeert na een bocht naar links de spoorbrug
van het Miljoenenlijntje.
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4 Als je een stegelke aan je linkerhand ziet, ga je met de gele route mee de wei in en daal je af
naar de beek.
5 Bij het bruggetje ga je links langs de beek en door de weiden, volg nu de blauwe route.
6 Je loopt langs de beek onder de spoordijk door, door de tunnel (licht eventueel bij met je
telefoon).
7 Daarna loop je door het waterwingebied (Roodborn) met verschillende putten.
8 Verlaat het waterwingebied bij het hek. Bij de huizen (het buurtschapje de Piepert) gaat links,
in de bocht van de weg een voetpad omhoog naar de kalkgraslanden.
9 In het struikgewas tussen beide graslandterrassen gaat een steil trapje omhoog. Volg daarna
het pad door het grasland. 's Zomers groeien hier veel wilde orchideeën!
10 In het bos het paadje volgen tot op een kruising: dan rechts.
11 Op de volgende kruising rechtdoor, groen/rode paaltjesroute volgen. Zie hier een bomkrater
uit WO2.
12 Op de asfaltweg naar rechts: et voila, la voiture!

Beschrijving 2: van parkeerplaats P2 bij de kerk in Eys en voor ov-ers. Arriva-bus vanuit
Maastricht of Heerlen: https://www.arriva.nl/limburg/reisinformatie/reisplanner.htm

Deze route is ca 2 km langer.
1 Vanaf de P2 richting Gulpen lopen (ANWB bord).
2 Na 50 m rechts de weg naar boven nemen.
3 De 1e weg links naar de Piepert (rood/blauwe route).

4 Bij de huizen in de Piepert in de bocht die naar links gaat zie je rechts een pad omhoog naar
de kalkgraslanden Roodborn met een informatiebord erbij. Daarmee kom je op punt 8 van
beschrijving 1. Ga bij punt 12 uit beschrijving 1 naar links, de asfaltweg op en bij de 2e weg naar
links de gele route het bos in. Volg verder de wandeling uit beschrijving 1 tot punt 8. Ga op
punt 8 rechts de asfaltweg op, terug naar Eys.

