130. SIMPELVELD 10 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

blz 2 van 3
Een echte panoramawandeling met geregeld prachtige uitzichten op de graanvelden en heuvels. Het is een
gemakkelijke wandeling zonder steile hellingen. Neem zelf proviand mee.

Startadres: Vakantiehoeve – Bistro Simplevei, Hennebergweg 1, Simpelveld. Tegen betaling van € 5,00
(vooraf) mag u de parkeerplaats gebruiken. Als u na de wandeling een consumptie gebruikt wordt dit bedrag
verrekend, u parkeert dan dus gratis. Dagelijks geopend vanaf 11.00 uur, groepen op afspraak. Tel:045-5445051.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

10,03 km

2.20 uur

84 m

154 m

130. SIMPELVELD 10 km
1. Met uw rug naar de ingang van de bistro gaat u
R. Aan de T-splitsing bij wegkruis type
vliegermodel gaat u L. Negeer 2 zijwegen rechts
en loop RD (Bosschenhuizerweg) en u verlaat de
bebouwde kom. Bij zitbank neemt u eerste weg R
(zwart) en volg 1 km de stijgende holle weg RD.
Negeer zijpad rechts.
(Kijk bijna boven bij bosje, zijweg links en zitbank
even achterom en geniet van het prachtig uitzicht).
Loop verder RD.
(Even verder ziet u links de korenmolen Op de
Vrouweheide
(1858)
in
Ubachsberg,
de
hoogstgelegen windmolen van Nederland).
2. Aan de T-splitsing gaat u R (blauw). Meteen
daarna gaat u schuin R het graspad omlaag.
(Rechts heeft u alweer mooi uitzicht). Aan de 4sprong in de buurtschap Huls gaat u R (blauw).
Neem bij waterput de tweede weg L
(Kapelstraat/blauw). Deze asfaltweg wordt een
veldweg. Steek bij wegkruis de voorrangsweg
over en ga R over het fietspad. Vlak daarna gaat u
L (blauw) over de asfaltweg richting Hoeve
Keverberg, die voor het eerst in 1380 werd
genoemd en na een verwoestende brand in 1890
werd herbouwd.
3. Neem nu de eerste weg schuin R (blauw).
Meteen daarna gaat u bij zitbank en het
bijzondere herinneringskruis (zie tekst) R (blauw)
over de veldweg langs de laagstamboomgaard.
Aan het einde van de laagstamboomgaard loopt u
RD over de veldweg, die even verder naar links
(blauw) buigt. Volg nu de veldweg geruime tijd,
parallel aan de lager gelegen autoweg AkenAntwerpen (A-76). Een eind verder daalt het pad
en heeft u mooi uitzicht

4. Aan de 3-sprong, waar het pad een dalende
asfaltweg wordt, gaat u scherp L (blauw/geel)
langs de afsluitboom omhoog. Even verder aan
de Y-splitsing gaat u R (blauw/geel) over het
smalle bospad, dat u geruime tijd RD volgt. Bij
het geologisch monument “groeve Putberg” (zie
infobord) gaat u R (blauw/geel) het trappenpad
omlaag en volg verder het pad. Aan de twee
boogvormige holtes in de bergwand gaat u RD
(blauw/geel/groen/wit).
(Dit
was
de
dubbele
kalkoven
van
de
kalksteengroeve Putberg, die u juist gepasseerd
bent. Het is één van de 44 kalkovens die rond
Ubachsberg in bedrijf waren. De Romeinen zijn met
de kalkwinning begonnen. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog waren circa 700 personen werkzaam in
de Zuid-Limburgse kalkindustrie. De gewonnen kalk
werd ter plekke in ovens gestookt).
Blijf het licht stijgende pad langs de bosrand en
weilanden RD volgen. Negeer trappenpad links
omhoog. Boven aan de T-splitsing voor
laagstamboomgaard gaat u R (geel/groen/blauw/
wit) over het smalle pad, dat een stijgende
veldweg wordt.
5. Aan de 3-sprong gaat u L (geel/blauw) verder
omhoog. Aan de voorrangsweg gaat u R.
(Rechts heeft u mooi uitzicht op de hoogbouw rond
het Zuyderland ziekenhuis (wit gebouw) in Heerlen).
Na 100 m gaat u L (geel/blauw) de smalle
eenrichtingsweg omhoog. Negeer bij zitbank
breed bospad links omhoog. (Een prima pauzeplek
met mooi uitzicht). Aan de T-splitsing gaat u R
(geel/zwart).
(Hier op het plateau van Ubachsberg heeft u rondom
prachtig uitzicht).

Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u L (zwart) de
veldweg omlaag.
(Voor u ziet u de 133 m hoge tv-toren in het
Aachener Wald en de Boudewijn uitkijktoren op het
Drielandenpunt in Vaals).
Waar de veldweg bij zitbank naar links buigt, gaat
u RD (voetpad) over het brede graspad.
6. Aan de asfaltweg in de buurtschap
Bosschenhuizen loopt u RD. Aan de 3-sprong
voor H. Hartkapel gaat u R.
(De kapel is in 1958 gebouwd met Kunradersteen op
de plaats van een oudere kapel uit 1922-1923).
Vlak daarna aan de kruising bij muurkruis gaat u
R (zwart). Neem nu de eerste veldweg L (zwart).
De veldweg buigt naar links en wordt een
graspad, dat u geruime tijd RD volgt.
(Hier heeft u alweer prachtig uitzicht o.a. voor u op de
hooggelegen St. Martinuskerk in Vijlen en rechts op
de 94 m hoge tv- toren in Eys).
Steek bij ingang weiland RD de veldweg over en
via draaihekje (stegelke) loopt u het weiland in.
Loop RD door het weiland richting bosje, waarin
vier
drinkbakken
staan.
7. Loop verder RD door het weiland omlaag langs
de bosrand. Via stegelke komt u in het volgend
weiland en loopt u verder RD omlaag langs de
afrastering en bosrand. Let op! Aan het einde van
de afrastering, waar deze naar rechts buigt (nabij
wit huisje in de bosrand) gaat u haaks L. Steek het
weiland RD over richting draaihekje. Ga door het
stegelke en loop RD met rechts afrastering.
(Rechts ziet u de voormalige met breuksteen
gebouwde watermolen Bulkemsmolen (1753-1978),
die aan de Eyserbeek ligt. Rechts boven ziet u
mogelijk een puffende stoomlocomotief over het
toeristische Miljoenenlijntje rijden).
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8. Via 2 draaihekjes (loop na het eerste draaihekje
rechts langs de hoge beukenhaag) komt u in de
buurtschap Bulkensbroek.
(Bij huisnr. 22 “In den Brooch” ziet u links boven 4
grafstenen, die afkomstig zijn van de begraafplaats in
Nieuwenhagen. De grafstenen zijn o.a. van de opa
en oma van de huidige bewoners (03-2015). Als de
garagepoort geopend is, ziet u een voormalige
kalkoven).
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD (groen). De
asfaltweg wordt een graspad, dat u RD volgt met
rechts van u de Eyserbeek, en zijbeekje van de
Geul. Voorbij ijzeren klaphek gaat u aan de 3sprong bij brug RD (groen) over het graspad met
links
de
rioolwaterzuiveringsinstallatie
Simpelveld. Aan de asfaltweg gaat R omlaag. Aan
de 3-sprong bij stenen wegkruis gaat u RD
(zwart/groen) omhoog.
(U passeert meteen links 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).
Negeer boven bij veldkruis zijpad links omhoog
en loop RD omlaag en u komt weer bij Bistro
Simplevei, de sponsor van deze wandeling, waar
u binnen of op het terras nog iets kunt eten en
drinken.
De met mergelstenen gebouwde boerderij waarin
Simplevei gehuisvest is, stamt uit 1708. Voordat u
naar binnenloopt, groet dan nog even het leuke
manneke dat rechts boven in de gevel in een muurnis
zit.

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

