2017 ~ korte rondwandeling via cartils, eys & wahlwiller

stil.de wandeling

stil.de natuur
In Klooster Wittem bevindt zich
het stiltelab van theatergezelschap
Hoge Fronten. Hier onderzoekt theatermaker Lieke Benders samen met
kloosterlingen, wetenschappers en
anderen de stilte in al haar verschijnings- en verdwijningsvormen.
Wil je het stiltelab bezoeken: kijk op
stiltelab.nl.

➳ Verderop steek je de ruisende Sinselbeek6
over en ga je naar rechts. Je steekt de Wittemer
Allee over richting een asfaltweggetje dat je
steeds verder van het luidruchtige verkeer brengt.
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Om de stilte tot je door te laten dringen kun je
de stilteoefeningen tijdens de wandeling volgen.

de basis voor deze wandeltocht is de van plettenbergwandeling uit het boekje wittemer wandelingen. het is een korte rondwandeling via
cartils, eys & wahlwiller van 3,

de koolmees

Vogels passen hun
gezangen aan
geluiden aan, dit
heeft invloed op
hun voortplanting.
Hou bij hoeveel
vogels er wegvliegen
door jouw
aanwezigheid.

6 of 8,5 km.

01 ~ stilteoefening

voor 3 km Na 200m gaat er bij een bankje en

zwart paaltje een wandelpad naar rechts. Dit
paadje leidt je na een aantal haakse bochten
naar de Van Plettenbergweg. Op de Van Plettenbergweg sla je rechtsaf naar beneden tot
je weer aankomt bij het vertrekpunt.

➳ Blijf het brede, langzaam stijgende pad volgen
tot aan een verlaten gedenkplaats8 voor vier geallieerde vliegeniers. Aan het einde van het pad
kom je terecht bij een oorlogsmonument.

➳ Blijf het pad volgen dat parallel loopt aan
de Wittemer Allee5. Je komt langs een huis.
Een paar honderd meter na het huis loop je
over een kleine dijk.

04 ~ stilteoefening

Ben je met minstens twee personen aan het wandelen?
Daag elkaar dan uit: de één doet zijn ogen dicht en
probeert de ander te volgen door héél goed te luisteren.

Vanaf hier volg je een route met rode paaltjes.
Dat betekent dat je eerst rechtdoor loopt over
een bospad. Als je bij een T-splitsing in het bos
komt, ga je rechts en daarna loop je via een
draaihekje het bos uit.
Je volgt een graspad dat de Eyserbeek kruist.
Via een draaihekje kom je op een verharde
weg. Hier ga je rechts tot je een rustig dorpje 12
bereikt.
➳ Als je net in het dorp bent, ga je naar links
op de Y-splitsing. Je loopt over de Piepertweg tot
de T-splitsing. Op de hoek staat een kruisbeeld.

02 ~ stilteoefening

05 ~ stilteoefening

Dit is een perfecte plek om naar de wolken te kijken.

Blijf twee minuten stilstaan.

➳ Hier gaan we rechtsaf en lopen we langs het
stille kerkhof.13
➳ Bij de volgende T-splitsing ga je linksaf. Loop
door tot je de kerk 14 bereikt.

Het trapje na het hekje onderbreekt
het ritme van je voetstappen. Let op het ritme.
Bedenk er een liedje bij.

➳ Vanaf de geasfalteerde parkeerplaats tegenover Klooster Wittem1 loop je richting Kasteel
Wittem.2 Via een hekje wandel je het terrein
van het kasteel op.
➳ Bij de vijver ga je links door de hoofdingang
en daarna direct weer rechts om het knerpende grindpaadje3 langs het stilstaande water
te nemen. Dit pad volg je rechtdoor langs de
vijvers tot je via een piepend hekje4 het kasteelterrein weer verlaat.

➳ Je loopt nu langs de kabbelende Eyserbeek7
totdat je op een driesprong terecht komt tussen
een aantal huizen (Mia en Leo Jacobsplein). Hier
sla je rechtsaf.

Na het tunneltje kom je op een bospad.

06 ~ stilteoefening

➳ Vanaf de parkeerplaats neem je het pad
linksaf langs de geasfalteerde weg. Langzaam
beginnen de geluiden van het dorp in het dal je
te bereiken.
➳ Loop over het voetpad tot het stationnetje
Eyserhalte.9 Sla vóór het station linksaf.
Volg de veldweg die lagergelegen langs de spoorlijn loopt en neem na 300 m het galmende tunneltje10 dat je onder het spoor door leidt.

Als de kerk open is, is het
de moeite waard om door
de zware deuren de stilte in
te stappen. Welke geluiden
dringen er door de dikke
stenen muren?

➳ Loop daarna terug naar de T-splitsing en
ga er nu rechtdoor. Loop door tot je onder het
spoorviaduct door bent.

03 ~ stilteoefening

klooster wittem en het ancien chateau wittem

Stel je voor hoe het hier zou klinken
als er een trein overheen dendert.

voor 6 km Loop rechtdoor en je

komt in Wittem uit.

plattegrond

➳ Sla na het viaduct direct linksaf een veldweg15
op. De veldweg slingert een beetje omhoog tot je
een verhard weggetje bereikt.
07 ~ stilteoefening

Heb je het hoogste punt bereikt? Vanaf hier hoor je
geluiden van alle kanten. Welke geluiden hoor je?
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➳ Hier ga je rechts en direct weer links, een
voetpad door de open velden16 op.

cartils

08 ~ stilteoefening
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Wat gebeurt er met je als je een stuk loopt
met je blik op de lucht gericht?
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➳ Uiteindelijk leidt dit pad je naar een hol paadje.17 Volg het holle pad naar rechts, naar beneden.
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09 ~ stilteoefening
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Het pad wordt telkens holler. Wat doet dit met het
geluid uit de omgeving? Is het hier nu écht stil?
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wittem
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➳ Het pad wordt breder en loopt door een bosje. Op een gegeven moment bereik je een klein
kruispuntje 18, waar je rechts via een trapje op
een uitgangspunt met een kruis terecht komt. Jij
neemt het weggetje links van de weg, dus tegenover het uitzichtpunt.
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➳ Je loopt nu langs de Wittemer Wijngaard.19
Het pad gaat over in een half-verharde weg.
Die volg je rechts omlaag. Je komt op een
breder grindpad. Hier ga je naar links over de
Sinselbeek.20

➳ In Wahlwiller kom je bij een restaurant op een
T-splitsing waar je naar rechts gaat en het kleine
dorp20 weer uitwandelt.
➳ Steek voorzichtig de drukke Rijksweg21 schuin
naar rechts over richting een voetpad dat zich
langzaam van de drukke weg scheidt.
➳ Je komt in het dorpje Partij22. Bij het pleintje
met terras hou je rechts aan. Bij het tankstation
aan de rand van het dorp volg je het fietspad dat
je richting een druk kruispunt met stoplichten
leidt. Hier steek je over om weer bij Klooster
Wittem uit te komen.
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klooster wittem
kasteel wittem
knerpend grindpaadje
piepende hekje
wittemer allee
ruisende sinselbeek
kabbelende eyserbeek
verlaten gedenkplaats
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stationnetje eyserhalte
galmende tunneltje
bospad
rustige dorp
stille kerkhof
de kerk
veldweg
open velden

de route is een initiatief van hoge fronten /lieke benders in
het kader van het project stil. heb je een mooie foto gemaakt
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holle pad
klein kruispuntje
wittemer wijngaard
een klein dorp
drukke rijksweg
dorpje partij

tijdens je wandeling? deel hem met ons via facebook - facebook.com / hoge fronten of het online stiltelab - stiltelab.nl.
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