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1450. EYS – Simpelveld 10,6 km  

 
 

 

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.   
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Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische wandeling loopt u vanuit Eys omhoog naar het Plateau 
van Bocholtz  en volgt u boven de smalle asfaltweg met rondom prachtig panorama. Via graspaden met 
eveneens prachtig uitzicht loopt u omlaag naar Simpelveld waar u even langs het spoor van het 
Miljoenenlijntje  loopt en dan komt u bij Brasserie Het Biechthuis, een mooie pauzeplek. De terugweg 
wandelt u door een smal park  langs de Eyserbeek naar de buurtschap Bulkemsbroek. Via de grote hoeve 
Vogelzang  loopt u via mooi pad omhoog.  Boven bij veldweg heeft u bij een van de mooiste plekken van 
Limburg schitterend uitzicht. Dan loopt u omlaag naar Eys waar bij Restaurant Bie de Tantes een mooi 
terras wacht. U kunt ook starten bij Brasserie Het Biechthuis in Simpelveld en pauzeren bij Restaurant Bie 
de Tantes, start dan bij punt 4. 
 

 
 

Startpunt: Restaurant Bie de Tantes aan de Wittemerweg 29, Eys.  (Tegenover de kerk).  Geopend: 
Maandag t/m vrijdag vanaf 11.00 uur, zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur. 
Rechts van de kerk zijn parkeerplaatsen. 
 

 
 

Startpunt: Brasserie Het Biechthuis, Irmstraat 1, Simpelveld.   U kunt parkeren in de straat, Let op! Niet in de 
blauwe zone! Als u nergens plaats vindt kunt u gratis op de parkeerplaats van het treinstation parkeren aan de 
Stationstraat (37) of op de grote parkeerplaats (Parklaan) achter het vlakbij gelegen gemeentehuis. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,64 km  2.30 uur  75 m  104 m 
 

 
 

1450. EYS – Simpelveld 10,6 km 
 

1. Met de rug naar ingang van de herberg gaat u 
L. Meteen daarna aan de kruising bij wegkruis 
gaat u R (Wezelderweg). en u passeert meteen 
links (nr. 3) de met Kunradersteen gebouwde 
voormalige lagere school. Voorbij de Eyserbeek, 
een zijbeekje van de Geul,  buigt de weg bij groot 
muurkruis, hangend aan de met Kunradersteen 
gebouwde voormalige pastorie, naar links. Aan 
de kruising bij boomkruis gaat u R de asfaltweg 
omhoog. Aan de 3-sprong gaat u RD  de smalle 
asfaltweg verder omhoog.  Na 200 m steekt u via 
brug het Miljoenenlijntje over en volgt u verder de 
stijgende smalle asfaltweg.  (Kijk hier nog even 
achterom). Na 600 m gaat u boven aan de 5-
sprong, bij zitbank en smeedijzeren  
ongevalskruis t. h. a. Arnold Boillon,  RD.   
 

(De 46 jarige Arnold Boillon was een boerenzoon die 
op weg was van Eys naar Wahlwiller of andersom, Bij 
onweer schuilde hij hier onder de dikke boom toen hij 
door de bliksem getroffen werd. De tekst op de steen, 
waar het oude kruis dat voor het eerst werd gemeld 
in 1860 op heeft gestaan, luidt: Wie ein dieb in der 
Nacht, also wird der Tag des herren kommen. Betet  
für seine Seele).  
 

Een ander verhaal, opgetekend door de pastoor van 
Mechelen, is dat de 46 jarige uit Partij afkomstige 
Arnold op de terugweg per ongeluk onder de kar of 
paard is gevallen en dat hij op slag dood was  
(hartstilstand?). 
 

Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing L over 
de smalle asfaltweg verder over het Plateau van 
Bocholtz met rondom schitterend uitzicht.  
Negeer 300 m verder voorbij zitbank en wegkruis 
(2008) zijpad rechts.  
 

(De 3 buitenste ringen symboliseren de dorpen 
Nijswiller, Eys en Wahlwiller, samen verbonden in de 
parochiecluster Binnenring.  De route volgend ziet u 
rechts de hooggelegen St. Martinuskerk (1860-1862) 
in het “bergdorpje” Vijlen).  
 

500 m verder gaat u aan de 4-sprong RD over het 
brede dalende graspad, dus links langs het 
boompje.  
 

(Voor u ziet woningen in Simpelveld en links beneden 
ziet u kasteel Goedenrade om Overeys).    
 

Na de volgende 500 m steekt u beneden  de 
smalle asfaltweg over en loopt u RD over het 
dalende graspad met nog steeds prachtig 
uitzicht.  

http://www.bie-de-tantes.nl/
https://www.hetbiechthuis.nl/
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Na de volgende 500 m gaat u beneden aan de T-
splitsing L  de veldweg omlaag.    
 

2. Na 400 m, vlak voor spoorwegviaduct, gaat u R 
(geel) het trappenpad omhoog en boven volgt u  
geruime tijd het pad RD met links spoorlijn van 
het Miljoenenlijntje. Na 600 m aan de 3-sprong bij 
twee zitbanken gaat u L en vlak vóór de 
spoorlijn/spoorwegovergang gaat u R over het 
brede pad met links de spoorlijn.  
 

(In het rijksmonumentale seinhuis, dat hier bij de 
spoorwegovergang staat, vindt de aansturing van alle 
wissels en seinen nog plaats d.m.v. trekdraden).  
 

Negeer bij oude treinwagons spoorwegovergang 
links naar perron.   
 

(Links ligt het voormalig NS-station Simpelveld, het 
eerste grensstation van Nederland,  dat in 1898 is 
gebouwd bij de aanleg van de spoorlijn Aken-
Maastricht de eerste internationale spoorverbinding 
van Nederland. Het is nu het kloppend hart van de 
toeristische Zuid-Limburgse Stoomtrein 
Maatschappij. Een ritje met de stoomtrein naar Wijlre 
en een prachtige wandeling terug kan met wandeling 
no.185).   
 

3. Let op! Aan het eind van het perron, 20 m  
voorbij de hoge zwart-witte seinpaal, gaat u R 
over het smalle (gras)paadje langs oud materiaal. 
Aan het eind loopt u RD tussen de opgestapelde 
stenen door en loop het korte steile talud omlaag.   
 

(Vindt u dit niet, loop dan terug en steek de 
spoorwegovergang over richting perron. Aan de 
asfaltweg bij het stationsgebouw gaat u R. Negeer 
zijwegen. Beneden aan de doorgaande weg gaat u L 
omlaag. Ga dan veder bij **** in dit punt).  
 

Beneden gaat u L de asfaltweg omlaag.  Aan de 
rotonde gaat u L onder het spoorwegviaduct 
door. Negeer zijwegen en u loopt Simpelveld 
binnen. Na 250 m **** aan de 4-sprong gaat u L 
(Vroenhofstraat) met rechts de Remigiuskerk 
(1921). Aan de T-splitsing gaat u L en dan komt u 
rechts op de hoek bij Brasserie Het Biechthuis en  
om te pauzeren. 
 

4. Met uw rug naar de ingang gaat u L 
(Panneslagerstraat). Tegenover huisnr. 7 gaat u L 
over het voetpad met links de Eyserbeek.  Aan de 
asfaltweg gaat u L en meteen na brug gaat u R 
over het asfaltpad met rechts de  beek.  Negeer 
zijpaden links. Aan de 4-sprong, met rechts een 
houten brug, gaat u RD. Meteen voorbij 
speeltuintje gaat u aan de 4-sprong R omlaag. 
Aan de volgende 4-sprong gaat u weer R omlaag.  
Steek de asfaltweg over  en loop RD met rechts 
de  beek. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD 
verder langs de beek.    
 

5. Nabij St Jozefkapel en bij straatnaambord 
“Brandtstraat” steekt u de  asfaltweg over en 
loopt u  RD over het asfalt- voetpad met rechts 
nog steeds de Eyserbeek. Aan de 3-sprong gaat u 
L. Meteen daarna steekt u de smalle asfaltweg 
over en loopt u RD over het grind- bospad. 

Beneden bij rioolzuiveringsinstallatie Simpleveld 
steekt u via vlonderpad het moerasgebied over 
en volgt u het stijgende smalle asfaltpad. Bijna 
boven aan de 3-sprong gaat u R verder over het 
asfaltpad. Vlak daarna aan de doorgaande weg/ 
klinkerweg gaat u R en ga dan meteen R de 
grindweg omlaag. Beneden steekt u via brug de 
Eyserbeek over en dan gaat u meteen voor de 
ingang van rioolzuiveringsinstallatie L via 
klaphek over het pad met links de beek.  Aan de 
3-sprong bij zitbank in de buurt Bulkemsbroek 
gaat u RD verder over de smalle asfaltweg.  
 

(Bij huisnr. 22 ziet u rechts 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 (03-2020). Als de 
garagepoort geopend is, ziet u een voormalige 
kalkgroeve).  
 

Voorbij het laatste huis (huisnr. 24) komt u via 
draaihekje (stegelke)  in een weiland. Loop nu via 
2 stegelkes RD door de helling van de weilanden.  
 

(Links ziet u de voormalige watermolen 
Bulkemsmolen (1753-1978), die met de twee uit 
Kunradersteen gebouwde huizen en schuur één 
geheel vormde om een binnenplaats) 
 

.6. Bij wit huis (no. 69) en voor vijver verlaat u via 
draaihekje weer de weilanden. Ga nu meteen R 
(geel) bij breed ijzeren hek via het draaihekje over 
het brede (gras)pad door de weilanden.  
 

(Links ziet u de grote met Kunradersteen gebouwde   
hoeve Vogelzang (1870), die bij kasteel Goedenraad 
(Eys) hoorde).  
 

Na 300 m, voorbij de uitstroom van 
regenwaterbuffer “Vogelzang Onder”, wordt het 
brede pad een veldweg. 400 m verder gaat u aan 
de 3-sprong L het pad omhoog dat bij 
regenwaterbuffer twee bochten maakt. Boven  
aan de veldweg gaat u L de holle veldweg 
omhoog.   
 

(Boven heeft u schitterend uitzicht over het vijf 
sterren landschap Zuid-Limburg. Rechts ziet u de St. 
Agathakerk in Eys).  
 

Na 200 m wordt de veldweg een dalende smalle 
(holle) asfaltweg. Beneden in Overeys gaat u aan 
de ongelijke 4-sprong bij woning, waarvan de 
zijgevel bekleed is met leisteen en bij groot 
wegkruis (zie infobordje) R de asfaltweg omhoog, 
die meteen een smal dalend pad wordt met links 
achtertuinen en de meanderende Eyserbeek.  
 

7. Aan de smalle asfaltweg bij woning gaat u L 
omlaag. Beneden aan de doorgaande weg gaat u 
R. Negeer zijwegen. Na ruim 400 m gaat u 
tegenover huisnr. 22 bij verbodsbord R (St. 
Agathastraat) de eenrichtingsklinkerweg 
omhoog.  
 

(U loopt hier door het oudste gedeelte van Eys,. U 
passeert o. a. huisnr. 7 (1766) met het prachtige 
deurkozijn.  Bijna aan het einde van de weg, vlak 
voor pleintje passeert u links (nr, 3/18e eeuw) het met 
Kunradersteen gebouwde voormalig boerderijtje.  
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Aan de T-splitsing bij pleintje en de St. 
Agathakerk (1732-1734/zie infobord) gaat u L 
omlaag..  
 

(Hier aan het pleintje staat een waterpomp, die 
afkomstig is uit Frankrijk en waar drinkwater uitkomt. 
Zie infobord. Op het plein ligt ook een dikke kei t. h. a 
de bevrijding van Eys op 16-9-1944    

Meteen daarna komt u aan de kruising bij 
wegkruis (zie infobordje) bij Herberg De Tantes, 
de sponsor van deze wandeling, waar u binnen of 
op het leuke terras, iets kunt eten of drinken. 
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