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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 gemakkelijke wandeling, met aan het einde enkele trappen, wandelt u eerst naar het station 
van de toeristische Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij en dan volgt u een pad door een vakantie-
bungalowpark.  Via veldweg loopt u naar de buurtschap Waalbroek en via het leuke Waalbroekervoetpad 
komt u weer in Simpelveld.  Dan loopt u een rondje door het voormalig kloosterpark waar u o. a. een  
kruiswegstatie, Lourdesgrot en lavakapel passeert.  Dan loopt u via parkje weer terug naar het museum, 
dat zeker een bezoekje waard is. In het museumcafé kunt u koffie met vlaai krijgen.  
 

 
 

Startadres: Museum de Schat van Simpelveld, Kloosterstraat 68, Simpelveld. Tel: 045-2031099.  Geopend: 
donderdag en vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.   In de straat zijn 
parkeervakken. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 5,98 km  1.25 uur  33 m  54 m 
 

 
 

1617. SIMPELVELD 6 km 
 

1. Met de rug naar de ingang van het museum 
gaat u R. Na  100 m gaat u aan de 4-sprong bij 
muurkruis R en meteen daarna loopt u RD het 
grind- voetpad door het park omlaag. Negeer 
beneden zijpad rechts en meteen daarna gaat u 
aan de 4-sprong bij 2 zitbanken RD.  Ruim 50 m 
verder aan de volgende 4-sprong bij zitbank gaat 
u L door de eikenlaan met rechts afrastering en 
links de grote parkeerplaats.  Aan de T-splitsing 
voor beukenhaag gaat u R over het asfaltpad dat  
meteen daarna bij zitbank, insectenhotel en 
infobord, naar links buigt met links een vijver.  
Negeer bij gemeentehuis en zitbank zijpad scherp 
rechts en loop RD, met links het gemeentehuis. 
Negeer meteen tegelpad rechts en loop RD de 
klinkerweg omlaag, met links de Eyserbeek, een 
zijbeek van de Geul. Negeer houten brug links en 
loop verder RD, met links de beek. Aan de 
rotonde met het kunstwerk “De Poort”, wegkruis  
en het leuke pand (1927) van antiek Simpelveld 
met de mooie klokgevel, gaat u RD en negeer 
meteen zijweg rechts. Vlak daarna aan de  
3-sprong bij Mariabeeldje in muurnis en twee 
zitbanken, bij groot Christusbeeld (1919), gaat u L 
over de klinkerweg, die meteen naar rechts buigt.   
 

2. Aan de T-splitsing gaat u L. Tegenover  
huisnr. 7 gaat u R over het voet- tegelpad met 
links de Eyserbeek. Aan de asfaltweg gaat u L en 
meteen daarna bij infobord gaat u R over het 
asfaltpad met rechts de  beek. Aan de 4-sprong, 
met rechts beneden een houten brug, gaat u RD. 
Vlak daarna aan de 4-sprong, meteen voorbij 
speeltuintje, gaat u R omlaag.  Aan de volgende 
4-sprong gaat u RD en vlak daarna, voorbij 
zitbank, gaat u L over het onverhard paadje en u 
verlaat het park.  Ga L en meteen daarna aan de 
kruising gaat u RD (Dr. Schweizerstraat) de steile 
asfaltweg omhoog. Aan de T-splitsing gaat u L 

(Irmstraat).  Na bijna 100 m gaat u, meteen voorbij 
huisnr. 86, R het asfaltpad omhoog. Boven aan de 
T-splitsing, voor het voormalig NS-station 
Simpelveld, gaat u R. 
    

(Het station is nu het kloppend hart van de Zuid 
Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) en 
tevens  opstapplaats van het Miljoenenlijntje. De 
ZLSM exploiteert op deze spoorlijn tussen Kerkrade 
en Valkenburg een stoomtreindienst. Een ritje met de 
stoomtrein naar Wijlre en een prachtige wandeling 
terug kan met wandeling no.185).  
 

Voorbij het station gaat u bij platanen en bij 
ijzeren hek L over de parkeerplaats (wandelaars 
toegestaan) en ga dan R over het perron met 
rechts een infobord en links een voedingspomp.  
 

(Als het hek gesloten is, probeer dan via het station 
op het perron te komen. Lukt dat  niet, blijf dan RD de 
asfaltweg volgen, met links het 
spoorwegemplacement. Negeer zijweg rechts 
omlaag en steek bij seinhuis de spoorwegovergang 
over. Ga dan verder bij **** in punt 2). 
 

Steek de spoorlijnen over en dan gaat u bij oude 
treinstellen R over het gras- grindpad met rechts 
de spoorlijnen/oude treinwagons.    
 

3.  Na 300 m gaat u bij spoorwegovergang L. 
 

**** (Hier ziet u rechts het klassiek rijksmonumentale 
seinhuis Simpelveld, waar de aansturing van alle 
wissels en seinen nog plaats vindt d.m.v. 
trekdraden). 
 

Meteen daarna,  aan de T-splitsing bij 2 zitbanken 
gaat u L de smalle asfaltweg omhoog. Na bijna 
100 m, waar de smalle asfaltweg rechts omhoog 
buigt, gaat u bij verbodsbord en wegkruis, een 
voormalig grafkruis uit 1910, RD over het 
stijgende grindpad, dat na 50 m over het terrein 
van bungalowpark Simpelveld loopt.  

https://www.deschatvansimpelveld.nl/
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Na 400 m gaat u boven, bij receptiegebouw, RD 
over de asfaltweg met even verder links een grote 
parkeerplaats. Aan de doorgaande weg gaat u L 
omlaag en meteen daarna gaat u R over het fiets- 
asfaltpad. Meteen daarna steekt u bij 
“middenberm” de doorgaande weg over en loopt 
u RD/R de veld- grindweg omhoog. 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). 
 

Negeer bij gasleidingpaal van de Gasunie 
graspad links en loop RD de veldweg omlaag. 
Beneden, voorbij rechts gelegen visvijver van 
H.S.V. Simpelveld, loopt u RD onder het 
spoorwegviaduct door, van de voormalige 
spoorlijn Maastricht-Aken, de eerste 
internationale spoorlijn van Nederland (1853-
1992). 
  

4. Steek bij wegkruis de doorgaande weg over en 
loop RD (Waalbroek). Aan de Y-splitsing gaat u L  
de smalle asfaltweg omlaag. Beneden aan de  
T-splitsing in de buurtschap Waalbroek gaat u L 
en u steekt het Eyserbeekje over. Na 100 m, 
meteen voorbij de rijksmonumentale boerderijen 
(46-48-50), gaat u bij bordje “groeve Sweijer” L 
via houten klaphek het brede pad omhoog met 
links een paardenbak. Een eindje verder passeert 
u rechts de uitstroom van regenwaterbuffer en 
via volgend klaphek verlaat u het “weiland” en 
loopt u RD het bospaadje omlaag/omhoog. 
Voorbij trappenpad gaat u aan de T-splitsing L 
omlaag en omlaag lopend ziet u voor u een groot 
houten kruis, dat in de tuin van het voormalig 
klooster Huize Damiaan staat. Via bruggetje 
steekt u de Eyserbeek over en dan gaat u R over 
het graspad, met rechts in de bosrand het 
Eyserbeekje. Na 200 m loopt u RD onder het 
betonnen spoorwegviaduct door en volg dan RD 
de smalle asfaltweg.   
 

5. Aan de T-splitsing in Simpelveld gaat u R. Vlak 
daarna aan de kruising, bij klooster, gaat u RD  
(Rodeput) omlaag. Negeer zijwegen. Let op! Waar 
na 100 m, voorbij het voormalig Kanthuis (no. 12), 

de voormalige woning (1878) van de rector van 
het klooster Huize Loreto, de weg naar rechts 
buigt, gaat u bij zitbank en voor huisnr. 1 L 
(Hoogenbergvoetpad) over het asfaltpad met 
links de klimophaag.  
 

(U passeert even verder links de tot woningen 
verbouwde voormalige gebouwen van het klooster 
Huize Loreto. Het beeld dat u in muurnis ziet is de H. 
Antonius Abt).   
 

Na bijna 150 m, bij mooie brug en ijzeren hekken, 
gaat u bij wegwijzer en infobord R de klinkerweg 
door het voormalig kloosterpark omhoog, 
richting Grot-kapel. Bij de Lourdeskapel (1954/zie 
infobordje) gaat u RD/L het klinkerpad omhoog. 
Aan de Y-splitsing bij wegwijzer gaat u R het pad 
omhoog richting lavagrot.   
 

(Omhoog lopend passeert u links de St. Annakapel te 
Drieën (Anna (oma)/Maria (moeder)/kindje Jezus)).   
 

Bij de lavagrot gaat u L omhoog/omlaag. Aan de 
T-splitsing gaat u L het trappenpad omlaag.  
Beneden aan de volgende T-splitsing gaat u R 
omhoog. Voor de H. Hartkapel gaat u L de trap 
met leuning omhoog. Meteen daarna aan de  
3-sprong gaat u RD over het bospad en u  
passeert links Kruiswegstaties met Duitse tekst.     
 

6. Negeer bij zitbank klaphek rechts en meteen 
daarna aan de 3-sprong, bij kruiswegstatie VI 
gaat u L en loop even verder het trappenpad 
omlaag. Beneden aan de T-splitsing, bij 
infobordje en kruiswegstatie III, gaat u L.  Aan de 
3-sprong gaat u RD het trappenpad omlaag.  
Beneden bij infobord, ijzeren hekken en mooie 
brug gaat u scherp R over het asfaltpad met links 
de Eyserbeek. Na 50 m, aan de 3-sprong bij 
nauwe doorgang, steekt u L via brug de beek 
over en gaat u L over het asfaltpad met rechts rij 
eiken/twee goals. Negeer zijpaden en loop RD het 
grindpad door het park omhoog met even verder 
links het voormalig klooster. Boven aan de  
4-sprong, bij muurkruis, gaat u L en dan komt u 
weer bij het museum De Schat van Simpelveld. 
Alleen al de enorme kerststal met wassenbeelden 
is een bezoek waard. Er is ook een koffiehoek 
met koffie en vlaai en een terras met uitzicht op 
de tuin. 

 

Museum de Schat van Simpelveld, Kloosterstraat 68  
 

Het museum, gehuisvest in het monumentaal voormalige 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 bewoonden. 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 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. 
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