1292 EYS – SIMPELVELD 11,5 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u over paden omhoog langs het
Froweinbos en loopt u over het Plateau van Ubachsberg waar u schitterend uitzicht heeft. Via
veldwegen/graspaden daalt u af naar de Hoeve Vogelzang en dan loopt u via een weiland naar de
buurtschap Bulkemsbroek. Via leuke paden komt u in Simpelveld bij de sponsor Brasserie Het Biechthuis,
een heel mooie pauzeplek met terras. De terugweg wandelt u langs het voormalig treinstation Simpelveld
dat nu het kloppend hart van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij is. Dan loopt u via velwegen en
graspaden omhoog naar het Plateau van Baneheide, waar u rondom schitterend uitzicht heeft. Dan daalt u
af naar Eys. Het is een gemakkelijke route alleen tegen het eind moet u een steile smalle asfaltweg
omhoog. U kunt de wandeling ook starten in Simpelveld (punt 5).

blz 2 van 3
GPS-afstand 11500 m, looptijd 2.35 uur en hoogteverschil 79 m.
Startpunt: Parkeerplaats naast de kerk, Mesweg 6, Eys. U kunt ook parkeren op de grote parkeerplaats/
kermisterrein aan de Nachtegaalstraat 21, Eys. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de doorgaande weg en
ga R. Ga dan verder bij *** in punt 1.

Startpunt: Brasserie Het Biechthuis, Irmstraat 1, Simpelveld. Tel:045-8509634. Geopend: Dagelijks van
10.00 tot 19.00 uur, dinsdag gesloten. Parkeer in de straat of bij station. Start de wandeling dan bij punt 5.

1292 EYS – SIMPELVELD 11,5 km
1. Met uw rug naar de parkeerplaats en de kerk
gaat u L. Negeer zijwegen. **** Voorbij huisnr. 39
gaat u L de smalle asfaltweg omhoog. Boven bij
woning (39 A) gaat u via ijzeren doorgang R over
het pad met rechts achtertuinen. Het pad wordt
een dalende asfaltweg. Meteen daarna aan de
ongelijke 4-sprong in Overeys gaat u bij groot
wegkruis (zie infobordje) RD (rood) over het pad.
Negeer zijpaden links.
(Een eindje verder bij zitbank en infobord heeft u
mooi
zicht
op
Landgoed
(kasteel/hoeve)
Goedenraad).
Aan de 3-sprong in het bos gaat u RD het bospad
omhoog dat meteen naar links buigt. (U verlaat
hier de rode route). Negeer bij afsluitboom zijpad
rechts en volg het bospad met rechts de bosrand
omhoog. Bijna boven, 10 m voordat het pad
rechts het bos in buigt, gaat u L over de brede
grasstrook met links struikgewas en rechts een
akker. (Links heeft u hier schitterend uitzicht o.a.
beneden op de St. Agathakerk in Eys). Aan de
asfaltweg gaat u R omhoog.
2. De asfaltweg wordt een eindje verder een
dalende holle veldweg. Aan de 3-sprong bij
ijzeren hek gaat u R de veldweg omlaag met links
van u een lange regenwaterbuffer. Bij haag buigt
de veldweg naar links en meteen naar rechts en
wordt dan een dalend graspad. Beneden aan de
3-sprong voor steil weiland gaat u R over het
smal pad dat even verder een breder graspad
wordt. Na circa 500 m gaat u bij ijzeren hek door
het draaihekje (stegelke) en volg RD het licht
dalende brede pad. Beneden bij de grote met
Kunradersteen gebouwde hoeve Vogelzang
(1870), die bij kasteel Goedenraad hoorde, gaat u
bij ijzeren hek door het draaihekje en ga dan
meteen L (rood) bij volgende ijzeren hek door het
volgende stegelke. (Links in de bosrand staat hier
een veldkruis en wit huisje (nr. 69)). Steek dan RD

(iets naar links) het weiland over richting
draaihekje. Ga door het stegelke en loop RD
(rood) door het volgende weiland met rechts
afrastering.
(Rechts ziet u de voormalige met breuksteen
gebouwde watermolen Bulkemsmolen (1753-1978),
die aan de Eyserbeek ligt).
Via 2 draaihekjes (loop na het eerste draaihekje
rechts langs de hoge beukenhaag) komt u in de
buurtschap Bulkemsbroek waar u RD over de
asfaltweg loopt.
(Bij huisnr. 22 “In den Brooch” ziet u links boven in de
tuin 4 grafstenen, die afkomstig zijn van de
begraafplaats in Nieuwenhagen. De grafstenen zijn
o.a. van de opa en oma van de huidige bewoners
(11-2019). Als de garagepoort geopend is, ziet u een
voormalige kalkoven).
3. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD (groen)
over de asfaltweg, die een eindje verder een
graspad wordt, dat u RD volgt met rechts van u
het Eyserbeekje een zijbeekje van de Geul..
Voorbij ijzeren klaphek gaat u aan de 3-sprong bij
brug RD (groen) over het graspad met links de
rioolwaterzuiveringsinstallatie Simpelveld. Aan
de T-splitsing gaat u R de asfaltweg omlaag. Aan
de 3-sprong bij hoeve (nr.7) en stenen wegkruis
gaat u R (zwart/groen/Oude Molenstraat) omlaag.
(Hier staat tegenover deze hoeve de voormalige
korenmolen genaamd Oude Molen (1774) of Molen
van Houben, die werd gevoed door de Eyserbeek.
U steekt de Eyserbeek over en dan gaat u meteen
bij varkensrug L over het asfalt- voetpad met
links de Eyserbeek. Negeer zijpad rechts. Aan de
ruime 3-sprong in Simpelveld gaat u R
(Brandstraat).

Steek vlak daarna bij St. Jozefkapel (1994) de weg
over en ga R over het asfaltpad, parallel aan de
Brandstraat en de Eyserbeek.
4. Steek bij links gelegen bredeschool “de
Klimpaal” de asfaltweg over en ga RD over het
asfaltpad, parallel aan de weg en de linksgelegen
Eyserbeek en blijf dit pad RD volgen. Bij 2
zitbanken en parkeerplaats buigt het pad naar
links. Ga aan het eind bij het cultuurcentrum De
Klimboom L over de asfaltweg en u steekt weer
de Eyserbeek over. Meteen daarna gaat u bij
zebrapad R over het klinkerpad met rechts de
Eyserbeek. Aan de asfaltweg gaat u R. Na 150 m
komt aan de ongelijke 4-sprong bij de rechts op
de hoek gelegen leuke brasserie Het Biechthuis,
de sponsor van deze wandeling, waar u binnen of
op het terras iets kunt eten of drinken. De
vriendelijke uitbaatster Bianca verneemt graag
wat u van de wandeling vindt.
5. Met uw rug naar de ingang van de brasserie
gaat u R (Irmstraat) omhoog.
(Voordat u verder loopt, kunt u nog even een kijkje
nemen in de met Kunradersteen gebouwde St.
Remigiuskerk die in 1921 gebouwd is en de toren
pas in 1935. Via glazen deur kunt u het interieur van
de kerk bezichtigen).
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong R
(Irmstraat) richting Eys. Aan de kruising gaat u
verder RD (Irmstraat). Tegenover huisnr. 55 gaat
u L het verharde voetpad omhoog. Boven aan de
T-splitsing voor het voormalig NS-treinstation
Simpelveld gaat u R
(Het station is nu het kloppend hart van de ZuidLimburgse Stoomtrein Maatschappij. Een ritje met de
stoomtrein naar Wijlre en een prachtige wandeling
terug kan met wandeling no.185).
Aan de 3-sprong gaat u RD (groen) verder langs
de spoorlijn. Steek vlak daarna bij het seinhuis L
de spoorwegovergang over.
(In dit klassiek seinhuis vindt de aansturing van alle
wissels en seinen nog plaats d.m.v. trekdraden).
Aan de T-splitsing bij twee zitbanken gaat u R
(geel) de doodlopende veldweg omlaag, die een
dalend graspad wordt. (U loopt nu parallel aan het
toeristisch Miljoenenlijntje). Na bijna 700 m gaat u
aan het eind van het graspad het trappenpad
omlaag. Beneden gaat u bij spoorwegviaduct L
(geel/groen/rood) de veldweg omhoog. Negeer
meteen bij uitstroom van regenwaterbuffer
graspad rechts omhoog.

blz 3 van 3
omhoog met rechts een ander smal weiland. (U
verlaat hier de wandelmarkeringen). Voorbij
afrastering wordt het brede graspad een smal
stijgend graspad gelegen tussen akkers. Na 500
m steekt u boven bij wegkruis en zitbank de
smalle asfaltweg over en loopt u RD over het
graspad met rondom prachtig uitzicht. Na de
volgende 500 m gaat u boven aan de ongelijke 4sprong bij wegwijzer RD/R (blauw/zwart) over de
smalle asfaltweg richting Nijswiller. (Links in de
verte ziet u de St. Martinuskerk in het bergdorp
Vijlen). Na 400 m gaat u voor bosje L
(blauw/zwart) over de veldweg, die even verder
een dalende holle veldweg wordt. Steek bij
wegwijzer en stenen wegkruis de holle smalle
asfaltweg over en loop RD (zwart) de veldweg
omhoog richting Wahlwiller.
(Vlak daarna passeert u een oriëntatiebord en
zitbank/genietplekje. Hier heeft u bij helder weer
schitterend uitzicht o.a. links op de 133 m hoge tvtoren in het Aachener Wald en de twee uitzichttorens
op het Drielandenpunt. Schuin links ziet u
hooggelegen St. Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen.
Beneden ziet u rechts het wijndorp Wahlwiller).
Volg dit pad met prachtig uitzicht verder RD. (U
passeert nog een zitbank, eveneens een genietplek
met prachtig uitzicht).
7. Aan de T-splitsing bij zitbank en wegkruis gaat
u R (zwart/geel) de smalle asfaltweg omhoog.
(U loopt nu de Kruisberg (max.12.7%) omhoog
bekend van de wielerklassieker Amstel Gold Race).
Na bijna 500 m boven aan de 5-sprong bij zitbank,
wegkruis en gedenksteen aan Arnold Rouillon,
neemt u de tweede weg L (rood) richting Eys met
voor u in de verte de 94 m hoge tv-toren van Eys.
(De tekst op de steen luidt: Ewigkeit. Hier ist am 30
nov.1860 Arnold Rouillon Plötzlich gestorben. Wie
ein Dieb in der Nacht. Also wird der Tag des Herrn
kommen. Betet fur seine Seele. Ave Maria).
Even verder wordt de smalle asfaltweg een holle
dalende asfaltweg. Via spoorwegbrug met
koeiengedeelte steekt u het Miljoenenlijntje over.
(Hier staat een zitbank waar u weer schitterend
uitzicht heeft. Mogelijk ziet u hier een puffende
stoomlocomotief voorbij rijden). Negeer bijna
beneden bij verkeersspiegel zijweg rechts.
Beneden aan de kruising bij boomkruis gaat u L
(rood/zwart/Wezelderweg). De weg buigt bij
muurkruis (pastorie) naar rechts. Aan de kruising
bij wegkruis, herberg Bie de Tantes en St.
Agathakerk (1732-1734) gaat u R terug naar de
parkeerplaats.

6. Let op! Na bijna 400 m, aan het einde van het
smalle weiland, gaat u R het brede graspad
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