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Een leuke, gemakkelijke en verrassende route om Simpelveld en omgeving te verkennen. Tijdens deze 
wandeling of na afloop kunt u ook een bezoek brengen aan het Museum de Schat van Simpelveld, dat 
zeker een bezoek waard is.  V. t. v. afspraak maken. Zie  www.deschatvansimpelveld.nl 
 

Startadres: Parkeerplaats, Doctor Schweitzerstraat 149, Simpelveld.   
 
 
 
Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route  ligt volledig bij de auteur.  Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 7,00 km  1.30 uur  47 m  77 m 
 

 
 

109. SIMPELVELD 7 km 
 

1.  Met de rug naar de ingang van de grote 
parkeerplaats gaat u L. Meteen daarna aan de T-
splitsing gaat u L met rechts de basisschool. Aan 
de volgende T-splitsing gaat u R 
(Hemelbergstraat) omhoog. Na 100 gaat u aan de 
doorgaande weg  L (Stampstraat). Na 50 m gaat u 
aan de 3-sprong bij groot wegkruis type 
vliegermodel L (Hennebergweg) over de smalle 
asfaltweg.   
 

(Even verder passeert links een met mergelstenen 
gebouwde voormalige boerderij die uit 1708 stamt) 
 

Negeer boven bij wegkruis veldweg rechts 
omhoog en loop RD omlaag.  
 

(Beneden, val voor de 3-sprong, passeert u rechts 
een waterpomp (in huisje). Hier tegenover staat 
de voormalige korenmolen genaamd Oude 
Molen of Molen van Houben. De watermolen stamde 
uit 1774 en werd gevoed door de Eyserbeek. Deze 
werd ruim een kilometer voor de molen afgetakt en 
vulde een verjaarvijver, die de molen van water 
voorzag. In 1961 is de vijver gedempt. Van de 
oorspronkelijke molen is o.a. de betonnen 
watertoevoergoot (nu bloemenbak) nog zichtbaar).  
 

Beneden aan de 3-sprong bij stenen wegkruis 
gaat u L (groen/zwart). Even verder steekt u de 
Eyserbeek, een zijbeek van de Geul over. (Het 
dorp Eys is naar deze beek genoemd). Negeer 
zijpaden. Steek boven de voorrangsweg over en 
loop bij groot wegkruis (1945) RD (groen/St. 
Nicolaasbergweg) omhoog.  
 

(Rechts passeert u woningen (1-11), die in 1916 met 
Kunradersteen zijn gebouwd. Kunradersteen werd al 
door de Romeinen gebruikt bij de bouw van o.a. 
villa’s (grote boerenbedrijven).  
 

Boven aan de T-splitsing gaat u R (groen).  
 

(Links ligt het voormalig NS-station Simpelveld. 
Station Simpelveld is nu het kloppend hart van de 
Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij. Het 
stationsgebouw met emplacement is geheel in 
beheer van ZLSM. In het stationsgebouw bevindt 
zich een restauratie, een winkeltje en een klein 
museum.  Een bezoek aan dit station is de moeite 
waard. Een ritje met de stoomtrein naar Wijlre en een 
prachtige wandeling terug kan met wandeling 
no.185).  
 

Steek bij het seinhuis (1920-1925) de 
spoorwegovergang over.  
 

(In dit  rijksmonumentaal seinhuis vindt de aansturing 
van alle wissels en seinen nog plaats d.m.v. 
trekdraden).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L (geel/groen) omhoog. 
Waar de asfaltweg bij stenen wegkruis rechts 
omhoog buigt, gaat u RD (geel/groen) over de 
grindweg.  
 

(Even verder loopt u over het terrein van het 
bungalowpark Simpelveld).  
 

Na 250 m, bij de receptie en asfaltweg, loopt u 
RD.  
 

(U passeert  de schietpaal met kogelvanger van de 
schutterij St. George (1442), de oudste vereniging  
van Simpelveld).  
 

2. Aan de voorrangsweg gaat u L. Steek na 10 m 
deze voorrangsweg via de middenberm over. Ga 
dan schuin R over de veldweg.  
 

(U loopt nu over het plateau van Bocholtz met 
rondom mooi uitzicht).  
 

Na 300 m, bij rechts staand veldkruis (1935) en 
zitbank buigt de veldweg naar links met links 
mooi zicht op Simpelveld/Huls.  
 

(Rond 1770 stond hier op deze plek al een kruis, 

waarschijnlijk een grenskruis). 
 

Bij gasleidingpaal van de Gasunie gaat u L 
(geel/blauw) over het graspad.  
 

(Voor u ziet u de spoorwegwatertoren (1929) horend 
bij de werkplaats en het rangeerterrein van de 
ZLSM).  
 

3. Aan de asfaltweg gaat u R en steek de 
spoorwegovergang over. Ga dan meteen L 
(Bocholtzerweg). Loop onder de spoorbrug 
(Simpelveld-Kerkrade) door. Aan de 3-sprong 
gaat u R (Schiffelderstraat) omlaag. Beneden aan 
de T-splitsing gaat u R (Kloosterstraat). Aan de 4-
sprong gaat u L (blauw) over het grindpad.  
 

(Als u hier even RD loopt, dan komt u bij het 
imposante klooster van de Zusters van het Arme 
Kind Jezus (Huize Loreto) Voor meer info zie 
infobordje bij ingang. In het voormalig klooster is nu 
het Museum de Schat van Simpelveld gehuisvest. 
Zie voor meer info over dit museum, dat u zeker eens 
moet bezoeken, laatste alinea).  
 

Negeer zijpaadje links en rechts. Meteen daarna 
aan de 4-sprong bij zitbank en lantaarnpaal gaat u 
L. Steek nu RD de parkeerplaats over  
 

(Even verder staan rechts twee zitbanken bij de 
vijver).  
 

Aan de Markt gaat u R en u loopt langs de 
voorkant van het gemeentehuis.   
 



4. Aan de zijkant van het gemeentehuis en bij de 
Eyserbeek gaat u R (wit/blauw). Negeer tegelpad 
links en loop RD (Hoogenbeergvoetpad).  Meteen 
daarna aan de Y-splitsing bij zitbank gaat u L 
(wit/blauw) met rechts de Eyserbeek. Negeer 
vlonderpad en brug rechts.  Bij (afgesloten) mooi 
bruggetje gaat u L het Hellingbos (zie infobord) in.  
 

(In dit Hellingbos liggen de 14  Kruiswegstaties, de H. 
Hartkapel en de Lourdesgrot.  
 

Het Hellingbos en de Kruisweg behoorden vroeger 
tot het rechts gelegen kloostercomplex Huize Loreto. 
De kleine begraafplaats van het klooster bevindt zich 
in een stille hoek van het bos).  
 

Meteen na de ingang gaat u L langs de 
infoborden het pad omhoog. Na de trap loopt u 
RD.  
 

(Hier is het begin van de 14 Kruiswegstaties met 
Duits onderschrift (zie infobordje)).   
 

Meteen na de derde kruiswegstatie gaat u R het 
trappenpad omhoog. Boven aan de T-splitsing, 
na kruiswegstatie no. 5, gaat u L. Neem nu het 
eerste pad R (wit) en u verlaat weer het park. Aan 
de voorrangsweg gaat u L omlaag. Na 50 m gaat 
u R (Oude Molsbergerweg) omhoog. 
 

5. Aan de Y-splitsing gaat u L (wit). Boven aan de 
T-splitsing in de buurtschap Molsberg gaat u L. 
Aan de 3-sprong bij wit wegkruis gaat u L. Na 100 
m gaat u L (bruin/Molsbergervoetpaadje) over de 
veldweg, die een dalend graspad wordt langs 
prikkeldraad.  
 

6. Beneden aan de asfaltweg gaat u L 
(Grachtstraat). Aan de kruising RD. Aan de T-
splitsing gaat u R. Voor het beeld van Christus 
Koning (1949) gaat u L. Aan de T-splitsing gaat u 
weer L (Panneslagerstraat).  Na 25 m gaat u R 
over het smal voetpad langs de Eyserbeek. Steek 
aan het einde de asfaltweg schuin L over richting 
voetpad.  
 

7. Blijf dit slingerende voet- asfaltpad volgen met 
rechts de beek. Steek bij hoge flat de asfaltweg  
over en blijf het voetpad langs de beek verder 
volgen. Waar de asfaltweg voorbij de links 
staande St. Jozefkapel een bocht maakt,  gaat u 
bij twee varkensruggen  R (Hennebergstraat) over 
de asfaltweg. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong R 
en u komt weer bij de parkeerplaats.   

Na de wandeling kunt u nog Ivo’s Sportshop bezoeken aan de Kloosterstraat 29 te Simpelveld. De zaak biedt een 
ruime keuze in wandelschoenenschoenen van Lowa, Hanwag, Meindl, Salomon en Teva. Tevens vindt u er 
wandelkleding, rugzakken, stokken etc. 
 

Museum de Schat van Simpelveld 
 

Het museum, gehuisvest in het monumentaal voormalig kloostergebouw Zusters van het Arme Kind Jezus 
(Huize Loreto), toont een riante kunstcollectie.  De verzameling omvat zeer verfijnd borduurwerk uit de 19e  
en 20e eeuw die hoort tot de absolute top van de wereld. Daarnaast toont het museum een schitterende 
collectie schilderijen, gouden kelken, wassen beelden en middeleeuwse sculpturen en krijgt u een kijkje in 
het kloosterleven van begin twintigste eeuw.   
 

Het museum toont de materiële en immateriële nalatenschap van de Zusters van het Arme Kind Jezus, die 
tot 2012 het klooster bewoonde. Van hieruit werkten zij wereldwijd aan de opvang en scholing van 
kansarme kinderen en wezen.  
 

Om in hun inkomsten te kunnen voorzien werd een borduuratelier opgezet waarin kerkelijke gewaden van 
de allerhoogste kwaliteit werden gemaakt. Veel van die kunstschatten bleven lang onzichtbaar voor de 
buitenwereld, maar zijn vanaf nu in het museum te zien.  Naast de geborduurde paramenten, zijn er ook 
wassen beelden te zien. Net als Madame Tussaud zagen de zusters in de 19e eeuw mogelijkheden om 
realistische figuren uit was te maken.  
 

Duizenden kerstkindjes en kerstgroepen werden uit was vervaardigd en de hele wereld over gestuurd. Niet 
alleen zijn een aantal van de fraaiste exemplaren opgenomen in de collectie, het museum toont ook het 
volledige procedé van het maken van figuren uit bijenwas. 
 
Kunst werd niet alleen door de zusters gemaakt, maar ook verzameld. Deels ter versiering van hun 
kloosters en kerken en deels ter inspiratie voor hun borduurwerk. Deze verzameling met prachtig 
houtsnijwerk en schilderijen van de 14e  eeuw tot heden is nu te zien in het museum. Uiteraard is er ook 
aandacht voor het kloosterleven dat zo'n belangrijke rol heeft gespeeld. In het bijzonder voor de stichteres 
van de congregatie, Clara Fey, die op 5 mei 2018 in de Dom in Aken is zalig verklaard. Het perspectief van 
de zusters en van de kinderen komt daarbij uitgebreid aan bod. 
 

Het museum is geopend donderdag en vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur, zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. 
 

Als u een rondleiding door het museum wilt hebben. neem dan v. t. v. contact op.  Kijk voor meer 
informatie op de website van het museum:  www.deschatvansimpelveld.nl.   Contact opnemen is ook 
mogelijk via het telefoonnummer 045-203 10 99 of het e-mailadres info@deschatvansimpelveld.nl. 
 

http://www.deschatvansimpelveld.nl/
mailto:info@deschatvansimpelveld.nl

