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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

7,43 km  1.45 uur  54 m  57 m 
 

Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling, wandelt u eerst even door het dorp langs Brasserie 
het Biechthuis (koffie) en dan loopt u door het mooie voormalige kloosterpark met o. a. oude 
Kruiswegstatie.  Via smalle rustige asfaltweg loopt u omhoog naar de buurtschap Molsberg en via mooi 
pad loopt u omlaag naar Simpelveld. U loopt even door een parkje langs de Eyserbeek en dan wandelt u 
naar het gehucht Bulkemsbroek en volgt u een leuk pad door de weilanden.  Via o. a. een leuk pad langs de 
spoorlijn loopt u terug naar het startpunt.  In het begin en halverwege kunt u naar brasserie Het Biechthuis 
lopen om iets te drinken of eten.  De B&B Eigenheimer is echt een aanrader! 
 

 
 

Startpunt: B&B Eigenheimer, Stationstraat 41-43, Simpelveld.  Tel: 06-18893920. 
Parkeer in de straat.  Nabij het station zijn ook nog parkeerplaatsen langs de weg. 
 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://bbeigenheimer.nl/
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1508. SIMPELVELD 7,4 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de B&B gaat u 
L. Voorbij het stationsgebouw van de Zuid 
Limburgse Stoom Maatschappij en huisnr 27A 
gaat u L het verharde voetpad omlaag.   
 

(Het station lag aan de spoorlijn Maastricht - Aken 
(1853), de eerste internationale treinverbinding van 
Nederland.  
 

Meteen links in het gebouw hangt het mooie vaandel 
van de voormalige spoor- en tram 
personeelsvereniging afd. Susteren).  
 

Beneden aan de T-splitsing gaat u R. Aan de  
4-sprong bij verkeersspiegel gaat u RD.  Aan de 
3-sprong gaat u verder RD/L. Vlak daarna aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u R  (Voenhofstraat) met 
links de met Kunradersteen gebouwde 
Remigiuskerk (19e eeuw), die in 1921-1925 is 
uitgebreid en die te bezichtigen is.  
 

(Hier ligt links op de hoek brasserie Het Biechthuis,  
waar u kunt starten met koffie).  
 

Steek de doorgaande weg over en loop RD 
(Kloosterstraat).   
 

(Voor u, in de verte, ziet u het hoge spitse torentje 
van het voormalig kloostergebouw van de Zusters 
van het Arme Kind Jezus (Huize Loreto)).  
 

Aan de 3-sprong, met rechts Ivo’s Sportshop met 
kwaliteitswandelschoenen en kleding en sponsor 
van de wandelgids, gaat u L (Kloosterplein).   
 

(Als u hier RD loopt, komt u na 300 m bij het 
voormalig klooster van de  Zusters van het Arme 
Kind Jezus (Huize Loreto), waarin nu het Museum de 
Schat van Simpelveld is gevestigd en dat u zeker 
eens moet bezoeken. Zie voor info beneden aan de 
beschrijving  Museum de Schat van Simpelveld),  
 

Aan de 4-sprong gaat u RD met links de 
parkeerplaats en rechts de ingang van  het 
gemeentehuis.  Bij de Eyserbeek gaat u aan de  
T-splitsing R en negeer meteen voet- tegelpad 
links en loop RD (Hoogenbergervoetpad) met 
rechts het gemeentehuis. Meteen daarna, aan de 
achterkant van het gemeentehuis en rechts een 
vijver,  gaat u aan de 3-sprong bij zitbank L via de 
ijzeren doorgang over het verharde stijgende pad 
met rechts het Eyserbeekje en links de haag van 
het kloosterpark (eind 1800). Negeer vlonderpad 
en brug rechts.   
 

2. Na 400 m bij twee ijzeren hekken en mooi 
bruggetje gaat u L door de doorgang. Meteen 
daarna bij infoborden gaat u L het smalle 
grindpad omhoog richting de 14 Kruiswegstaties 
(1925).  
 

(Als u hier RD de klinkerweg omhoog loopt, komt u 
meteen bij de Lourdesgrot (1954)). 

Aan de 3-sprong gaat u RD met rechts 
Kruiswegstatie 1. 50 m verder meteen voorbij 
Kruiswegstatie 3 gaat u R het trappenpad 
omhoog.   
 

(Boven na trappenpad passeert u  Kruiswegstatie IV. 
Hier ziet u links aan beukenboon een “overkapt” 
boomkruis  hangen).   
 

Boven aan de T-splitsing, voor haag, gaat u L.  
Aan de 4-sprong bij wegwijzer gaat u R over het 
grindpad.  Bij ijzeren hek steekt u de doorgaande 
weg over en gaat u L omlaag.  Vlak daarna aan de 
3-sprong bij wegkruis gaat u R (Oude 
Molsbergerweg) omhoog.  Voorbij huisnr. 9 gaat 
u aan de Y-splitsing L de smalle 
eenrichtingsasfaltweg omhoog.  Na 400 m gaat u 
boven aan de T-splitsing in de buurtschap 
Molsberg L. Negeer bij verkeersspiegel zijweg 
rechts. Meteen daarna  gaat u aan de 3-sprong bij 
wegkruis (1862) en verbodsbord L de smalle 
asfaltweg omhoog.   
 

(Dit kruis, met Duitse tekst,  is een processiekruis. 
Het metselwerk dateert uit 1932). 
 

3. Na 100 m gaat u bij bord “voetpad” L over het 
graspad dat een dalend pad wordt, dat u geruime 
tijd RD volgt.  
 

(Na 100 m bij ijzeren hek heeft u prachtig uitzicht).  
 

Na bijna 700 m gaat u beneden in Simpelveld L en 
meteen daarna aan de 4-sprong gaat u RD de 
asfaltweg verder omlaag. Beneden aan de  
doorgaande weg gaat u R.  50 m verder tegenover  
Mariabeeldje (1890) in muurnis en twee zitbanken 
staand bij groot Christusbeeld (1919) gaat u L 
over de klinkerweg, die meteen naar rechts buigt.  
Aan de T-splitsing gaat u L (Panneslagerstraat). 
Vlak daarna, tegenover huisnr. 7, gaat u R over 
het voetpad met links de Eyserbeek.   
 

(Als u hier bij huisnr. 34 RD loopt, komt u na bijna 
200 m bij brasserie Het Biechthuis, een mooie   
pauzeplek met terras).   
 

Aan de asfaltweg gaat u L en meteen na brug 
gaat u bij infobord 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, met 
rechts de Bredeschool De Klimpaal, over en loop 
RD over het asfaltpad met rechts de  beek. 
Voorbij St Jozefkapel en bij straatnaambord 
“Brandtstraat”, waar de asfaltweg een bocht 
maakt,  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.    
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4. Meteen daarna steekt u de smalle asfaltweg 
over en loopt u RD over het grind- bospad. 
Beneden bij de rioolzuiveringsinstallatie 
Simpelveld steekt u via vlonderpad het 
moerasgebied over en volgt u RD 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 gaat u 
meteen voor de ingang van 
rioolzuiveringsinstallatie L over het pad met links 
de meanderende Eyserbeek. Aan de 3-sprong bij 
zitbank in de buurtschap 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 (09-2021). Als de 
garagepoort geopend is, ziet u een voormalige 
kalkgroeve).    
 

Negeer trappen- voetpad rechts omhoog. Vlak 
daarna voorbij het laatste huis (huisnr. 24) loopt  
u via draaihekje (stegelke)  een weiland in. Loop 
nu via 2 stegelkes RD door de helling van de 
weilanden met links afrastering.   
 

(Links ziet u de met Kunradersteen gebouwde 
carréhoeve waar de voormalige watermolen 
Bulkemsmolen (1753-1978) lag).  
 

Voorbij rechts staand wit huisje (no. 69)  verlaat u 
bij breed ijzeren hek via draaihekje de weilanden 
en ga dan meteen L over de grindweg door de 
populierenlaan  met rechts de vijver.   
 

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

5. Voorbij de Eyserbeek gaat u boven aan de 
doorgaande weg bij wegwijzer L over het 
optische fietspad.  Na 250 m, voor de grote mooie 
met Kunradersteen gebouwde hoeve  Bulkem 
(1842), gaat u bij verbodsborden R de smalle 
asfaltweg omhoog en na bijna 200 m loopt u 
onder het spoorwegviaduct door. Meteen na het 
viaduct gaat u L het trappenpad omhoog  en 
boven volgt u  geruime tijd het pad RD met links 
spoorlijn van het Miljoenenlijntje. Na 600 m boven 
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.   
 

(U steekt dus niet de spoorwegovergang over.  
 

In het rijksmonumentale seinhuis, dat hier bij de 
spoorwegovergang staat, vindt de aansturing van alle 
wissels en seinen nog plaats d.m.v. trekdraden.  De 
route volgend ziet u een eindje verder links al de B&B 
Eigenheimer, die rechts van de voormalige 
groothandel in aardappelen Eigenheimer is gelegen).   
 

Na 300 m, vlak voor oude treinwagons/ 
treinkraanwagen steekt u L via  twee 
spoorwegovergangen de twee spoorlijnen over  
en ga dan R richting uitgang. Vlak daarna bij 
groot infobord  gaat u L en u verlaat het 
spoorwegemplacement.  
 

(Via het grote infobord komt u meer te weten over het 
station dat nu het kloppend hart van de toeristische 
Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij is.  Een ritje 
met de stoomtrein naar Wijlre en een prachtige 
wandeling terug, kan met wandeling no.185).   
 

Aan de asfaltweg gaat u L en na bijna 100 m komt 
u weer bij de mooie met Kunradersteen 
gebouwde B&B Eigenheimer met de mooie met 
hardsteen omlijste deur en ramen. 

Museum de Schat van Simpelveld, Kloosterstraat 68  
 

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.  
 

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. 
 
Als u het museum wilt bezoeken 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. 
 
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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