
Een uitgave van Stichting Heemkunde Wahwiller 

met steun van de gemeente Gulpen-Wittem.

Cul tuurhis tor ische wandel ing
Wandel ing door  en rond Wahlwi l ler

Afstand: ± 4,5 km
Tekst: Hub Franssen
Layout en foto’s: Alan Frijns (info@dimensional.nl)
© Stichting Heemkunde Wahlwiller, Oktober 2016
www.heemkundewahlwiller.nl

Met een kop koffie en een stuk vlaai bij Gasterij ‘A Gen Kirk’ 
steunt u tevens de Stichting Heemkunde Wahlwiller.

CULTUUR
HISTORISCHE
WANDELING



Cultuur-historische wandeling Wahlwiller.

Wahlwiller, in het dialect ‘Wilder’ genoemd, is een van die nostalgische 
dorpjes in het vijfsterren Heuvelland. Liggend aan de Selzerbeek, kijkt het in het 
noorden op tegen de markante graften waartussen drie wijngaarden liggen die 
het plaatsje de titel “wijndorp” hebben bezorgd. 

Aan de zuidkant verbinden de open velden en groene weilanden de dorpskern 
met Mechelen aan de Geul. Bekend is de Luikse Markt van Wahlwiller (eerste 
weekend van augustus), de enige Luikse Markt in Nederland die door de stad 
Luik als zodanig wordt geaccrediteerd.

Start: H. Cunibertuskerk

1. U staat met de rug naar kerk en loopt naar links in de Oude Baan. Na 50 
meter ligt aan de rechterzijde boerderij ‘I gen Schroer’ waarvan het oudste deel 
dateert uit de 14de eeuw. In dit deel is nu een stoffenwinkel gevestigd. Vroeger 
bevond zich hier het woonhuis.

Op de binnenplaats bevindt zich in de zuid-westhoek een 16 meter diepe 
(afgedekte) waterput die alleen vanuit de eveneens veertiende eeuwse kelder 
bereikbaar is. De dwarsdeelschuur aan de oostkant is 19de  eeuws vakwerk met 
een grote poort aan de binnenplaats en een poort aan de oostkant voor de 
toegang naar de weilanden.

Gasterij ‘A Gen Kirk’

18. Aan het nu volgende kruispunt van wegen ligt de vermaarde St. 
Cunibertus-kerk. De schilderingen van de van oorsprong Rotterdammer Aad 
de Haas zorgden kort na de Tweede Wereldoorlog in heel Nederland voor 
een ongekende rel. In historisch, architectonisch en artistiek opzicht is de Sint 
Cunibertuskerk van Wahlwiller een echt juweel. 

De geschiedenis van de kerk gaat minstens acht eeuwen, en vermoedelijk 
meer dan 10 eeuwen terug. Hertog Hendrik III van Limburg droeg in 1215 het 
gedeelte van zijn patronaatsrechten van de kerk van Wahlwiller over aan de 
orde van de johannieters. In die tijd was het Cunibertuskerkje een rechthoekig 
zaalkerkje, vervaardigd uit kalksteen waarvan restanten nog aanwezig zijn.

Het oude, eenbeukige koor had steunberen en spitsboogvensters. Enkele 
ingrijpende verbouwingen (o.a. in 1643 en 1938) brachten de kerk in de huidige 
vorm. Het gebouw rechts van de kerk deed tot 1873 dienst als pastorie. In 
genoemd jaar werd er een nieuwe gebouwd, het gebouw links van de kerk. 

Links, ter hoogte van huisnummer 19, zien we dat de weg is opgehoogd. Dat 
is gebeurd in de jaren twintig van de vorige eeuw bij de aanleg van de tramweg 
die hier, komende vanaf de Rijksweg, over de Oude Baan ging lopen. We zijn 
weer bij het vertrekpunt, eetcafé Á gen Kirk (rechts) die in de tijd van de tramlijn 
ook dienst deed als tramstation.

H. Cunibertuskerk H. Cunibertuskerk interieur



1. H. Cunibertuskerk
2. Oude baan 34a
3. Viva Lanterne

4. Oude Baan
5. PHV. ‘Geduld overwint’
6. Voormalige basisschool

7. Trambaan
8. Hoeve Holzet
9. Graften
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10. Viersprong
11. Kinkersweg
12. Selzerbeek

13. Voormalige schuilkelder
14. Leienhof
15. ‘t Klauwes

16. ‘t Huiske / Oude Baan
17. Vrijthof
18. H. Cunibertuskerk
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11. We bevinden ons op de Kinkersweg een weg die tot in de 19de eeuw deel 
uitmaakte van een regionale handelsroute tussen Kerkrade als centrum van de 
steenkoolwinning en de graanmarkten van Aubel en Herve. 

Kinkers waren handelaren die bulkgoederen zoals graan en steenkool 
vervoerden. In heuvelachtige gebieden zetten zij daarbij vooral lastdieren 
(paarden/muilezels) in, hoewel het gebruik van karren ook voorkwam. Toevallig 
(?) sluit deze  Kinkersweg in oostelijke richting aan op de Karstraat.

12. We vervolgen deze onverharde weg naar beneden en slaan aan het einde 
linksaf, richting Selzerbeek. 

Vóór het bruggetje gaan we rechts over het smalle voetpad. We laten de 
beek links liggen en restaurant ‘Infini’ rechts. Via een draaihek, in de volksmond 
‘stegel’ genoemd, doorkruisen we het weiland. Hier nemen we het bovenste 
wandelpad langs de graften.

7. We vervolgen de weg over de Trambaan, zoals de Oude Baan in de 
volksmond ook wel wordt genoemd. Aan het einde van deze weg gaan we 
linksaf en beneden weer links, richting voetbalveld van SV Nijswiller. Als we het 
bruggetje over de Selzerbeek zijn overgestoken zien we rechts de oude hoeve 
Schulsberg die tot Nijswiller behoort. Links ziet u het informatiebord over de 
“verdwenen” hoeve Holzet.

 
8. Dit was tot ongeveer 1870 nog een belangrijke hoeve. Deze boerderij 

deed tevens dienst als laathof. Dat laathof was vermoedelijk in de 13e eeuw 
ontstaan toen vanuit deze hoeve flinke stukken land, gelegen tussen Wahlwiller 
en Margraten, in cultuur werden gebracht. 

Impressie van hoeve Holzet

‘Laten’ of ‘horigen’ kregen bij die gelegenheid de gebruiksrechten van een 
stukje grond maar moesten elke overdracht en/of erfenis door dit laathof 
schriftelijk laten vastleggen.

9. We vervolgen de weg, die geleidelijk omhoog loopt. In de helling aan de 
rechterkant zien we enkele van de bekende graften (begroeide steile walletjes) 
die Wahlwiller rijk is. Ze dienen om de helling wat af te vlakken waarvoor het 
land beter te bewerken is.

10. We vervolgen de weg omhoog tot aan de viersprong. Hier gaan we  bij 
het wegkruis links. Na enkele meters hebben we aan  de linkerkant een prachtig 
uitzicht. Een bord helpt ons bij de oriëntatie op dit vergezicht.

Wegkruis onder aan de KinkerswegViersprong bij Kinkersweg 



3. We vervolgen de weg in oostelijke richting en zien na 50 meter aan de 
linkerkant restaurant ‘Viva Lanterne’. Dit restaurant is gevestigd in de voormalige 
carrévormige boerderij La ferme Lanterne waarvan de oudste vermelding 
teruggaat tot de 14de eeuw. Tot de Franse Revolutie heeft dit huidige 
rijksmonument steeds aan de heren van Wittem toebehoort. 

Gebouwd als vakwerkboerderij, werd in de loop van de 18de en 19de eeuw 
een steeds groter deel van de gebouwen vervangen door ter plekke gebakken 
stenen. Voor de langdelschuur gebeurde dit in 1793, zoals de muurankers aan 
de zuidzijde aangeven. 

2. We vervolgen de weg en zien dat aan de Oude Baan 34a,  tussen de schuur 
en het woonhuis, op een paard is geschilderd op een staldeur. Gedurende bijna 
de hele 19de eeuw was dit het teken dat hier een ‘veearts’ woonde. Voordat 
de opleiding diergeneeskunde in het leven werd geroepen, werd dit beroep 
meestal uitgeoefend door een smid. Na de Franse Tijd moest die gepatenteerd 
zijn door de gemeente. De bewoner van dit huis bezat zo’n patent.

De staldeur maakt deel uit van een vakwerkboerderij waarvan de oudste 
delen teruggaan tot de 16de eeuw.

Paard op staldeur

(Foto: Ramaekers, F.)Paard op staldeur.

15. We naderen nu een T-splitsing. Rechts ligt restaurant 
‘t Klauwes, een voormalige boerderij die na de Tweede Wereldoorlog 
een horecabestemming heeft gekregen. Tegenover ‘t Klauwes ligt  
‘t Huiske (Oude Baan 2). Anders dan het jaartal op de gevel aangeeft, werd dit 
huis al in 1784 door Jan van Wers, zoon van de toenmalige pachter van hoeve 
Lanterne, gebouwd. 

16. We draaien nu linksaf de Oude Baan in. Deze naam komt al voor op de 
oudste kadasterkaarten uit de 19de eeuw en is dus niet afgeleid van de trambaan 
die er in de 20e eeuw heeft gelopen.

Aan de rechterkant, ter hoogte van Oude Baan 14A, bevond zich vroeger 
de dorps-waterpomp. Het wegdek is hier nog vaak nat door het opborrelende 
grondwater.

17. Gekomen bij een zijstraatje aan de linkerkant, kijken we uit op het Vrijthof. 
Een vrijthof was in die vroege middeleeuwen een omheinde plaats, waar de 
wereldlijke macht geen zeggenschap had maar waar de kerk de baas was. 
Naast Maastricht en Klimmen is Wahlwiller een van de weinige plaatsen in Zuid-
Limburg die over een vrijthof beschikken. De vakwerkboerderij die hier stond, 
deed vroeger dienst als schaapsstal en was eigendom van de kerk.

‘t Huiske



Iets westelijker lopen we langs de bronnen waar inwoners uit Wahlwiller 
vroeger het drinkwater kwamen halen. Op de onverharde weg slaan we linksaf 
en lopen over het wildrooster of door het poortje in de richting van het dorp. 

14. Aan de linkerkant staat een informatiebord dat aangeeft dat hier tot eind 
19de eeuw de Hof van Wahlwiller, later Leijenhof genoemd, heeft gelegen. 
Aan het begin van de Spaanse Successieoorlog (1701-1714) kwam deze hoeve 
in het bezit van generaal Daniel Wolff von Dopff. Hij werd commandant, later 
gouverneur van Maastricht en bewoonde er Château Neercanne, waar hij in 
1717 de Russische tsaar Peter de Grote ontving.

13. Na ongeveer 600 meter passeren we de plaats waar in de Tweede 
Oorlog door mijnwerkers uit Wahlwiller een schuilkelder met dubbele ingang 
is gebouwd. De exacte locatie is gemarkeerd met een grote kei waarop de 
volgende herinneringstekst is aangebracht: 

 
“Hier werd in de zomer van 1944 op bevel van de gemeente wittem een 
schuilkelder aangelegd door mijnwerkers van Wahlwiller”.

4. Staande met de rug naar Viva Lanterne, lopen we linksaf de Oude Baan 
in, richting Nijswiller en realiseren ons dat we hier het tracé volgen van de 
stoomtram Maastricht-Vaals. Deze tram heeft hier gereden van 28 juni 1932 tot 
5 april 1938. 

5. Tegenover de school/gymzaal ligt de oefenweide van de politiehonden-
vereniging (PHV.) ‘Geduld Overwint’.

Graften bij bronnen en schuilkelder.

6. Na 400 meter zien we aan de rechterkant een gymzaal met daarachter 
de (voormalige) basisschool van Wahlwiller en Nijswiller. Dat deze school hier 
wat afgelegen ligt, heeft alles te maken met een heftige schoolstrijd die beide 
dorpskernen in de 20ste eeuw hebben uitgevochten. 

Het compromis werd uiteindelijk gevonden in de bouw van een school precies 
op de grens van beide dorpen. De laatste jaren zijn ook de kinderen van Partij hier 
school gegaan maar dat heeft niet voorkomen dat het leerlingenaantal onder 
de opheffingsnorm terecht is gekomen. Met het afsluiten van het schooljaar 
2015-2016 werd de school gesloten.

La ferme Lanterne. Oude Baan.


