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Deze wandeling is alleen mogelijk op woensdag en zondag. Verder op bijzonder dagen zie de rijdagen.  Dit 
is een hele leuke dagtocht met klimmen en dalen. Met een echte stoomtrein rijdt u van Simpelveld naar 
Wijlre (20 min.).  Dan wandelt u terug door het Eyserbos naar Eys waar u kunt pauzeren bij Herberg Bie de 
Tantes.  Dan door een prachtig natuurgebied wandelt  terug naar Simpelveld.  
 

 
 

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 

 10,61 km  2.30 uur  93 m  208 m 
 

 
 

185. SIMPELVELD 10,6 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van Het Biechthuis 
gaat u R omhoog. Meteen daarna gaat u aan de 3-
sprong RD (Irmastraat) richting Eys. Aan de 
kruising gaat u L ( Nieuwe Gaasstraat) omhoog. 
Aan de T-splitsing gaat u R en u komt bij het  
station. U rijdt eerst met de stoomtrein naar 
station Wijlre.  
 

(U maakt nu een treinreisje over het  Miljoenenlijntje. 
De aanleg van het 12,5 km lange traject tussen 
Schaesberg en Simpelveld kostte ongeveer 1 miljoen 
gulden per km. In die tijd (1925-1934) enorm veel 
geld. Vandaar de naam “Miljoenenlijntje”). 
 

2. (U kunt de wandeling beginnen met een lunch in 
het tegenover het station Wijlre gelegen eetcafé A 
Gen Baan. U kunt hier ook het  unieke Kunst- en 
Verzamelhuis Wijlre bezoeken, dat naast het station 
is gelegen. In het Verzamelhuis gaat men in 20 
themakamers terug in de tijd. Dit museum van de 
nostalgie is zeker een bezoek waard. Geopend 
donderdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur).   
 

Met uw rug naar het station Wijlre gaat u L. 
Negeer zijweg rechts omlaag (Stationsweg). 
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij 
wegkruis L (Seinweg) en u loopt langs de 
spoorlijn van het Miljoenenlijntje en steek de 
spoorwegovergang over.  Vlak daarna aan de 
volgende 3-sprong gaat u bij verbodsbord L 
(Dikkebuiksweg/geel) omhoog.  
 

(Even verder passeert u bij zitbank links de 
voormalige kalkoven Dikkebuiksweg. Tegenover de 
kalkoven staat het ongevalskruis van de 21 jarige 
scout Vincent Amelot uit het Belgische Zele (Oost-
Vlaanderen). Tijdens een touwspel, waarbij hij via 
een touw de weg via de ene graft naar de andere 
graft moest oversteken, brak het touw en kwam hij 
zwaar ten val. Twee dagen later overleed hij op 19-

08-1959 in het de Wever ziekenhuis aan de Putgraaf 
in Heerlen). 
 

Boven aan de 4-sprong gaat u R 
(geel/rood/groen) verder omhoog. 
 

(Een eind verder passeert u links een zitbank met 
prachtig uitzicht over het vijf sterren landschap Zuid-
Limburg).  
 

Negeer na   circa 500 m het brede bospad rechts 
omlaag richting Cartils/Gulpen en loop verder RD 
(rood/blauw/groen) Let op! 200 meter verder gaat 
u R over het bospad. 
 

3. Neem nu het eerste bospad L omhoog. Aan de 
kruising gaat u R (groen/blauw/rood). Beneden 
aan de kruising aan de bosrand gaat u L 
(groen/blauw/rood) door de bosrand. 
 

(Een eindje verder staat bij oriëntatiebord een 
zitbank. Hier heeft u bij helder  weer prachtig uitzicht 
o.a. op de hooggelegen St. Martinuskerk (1860-1862) 
in Vijlen, de 133 m hoge tv-toren in het Aachener 
Wald en op de twee uitkijktorens op het 
Drielandenpunt in Vaals (Boudewijn- en 
Wilhelminatoren). Beneden ziet u St. Agathakerk 
(1732-1734) in Eys. De windturbines (EuroWindPark 
Aachen) staan op Duits grondgebied nabij Vetschau  
vlakbij Bocholtz).  
 

Aan de Y-splitsing gaat  R (blauw).  Vlak voor de 
beneden liggende asfaltweg en bij liggende oude 
boomstam gaat u R (blauw/wit-rood) het brede 
graspad omlaag met rechts afrastering en voor u 
schitterend uitzicht. Steek beneden de smalle 
asfaltweg (Eyserbosweg bekend van 
wielerklassieker Amstel Gold Race) over en loop RD 
(wit-rood/zwart) over het graspad/veldweg. Na 50 
m passeert u een zitbank en volg dan geruime tijd 
RD het pad met rechts de haag/afrastering.  
 

https://www.hetbiechthuis.nl/
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(Rechts beneden ziet u weer de  rijksmonumentale 

St. Agathakerk (1732-1734) in Eys).  
 

4. Let op! Na 500 m gaat u voorbij draaihekje 
(stegelke) R de trap omlaag. (U verlaat hier de 
zwarte route). Volg nu het pad via stegelkes RD 
door het weiland omlaag en vervolgens omhoog. 
 

5. Boven verlaat u via klaphek het weiland en gaat 
u R de asfaltweg omlaag. Let op! Na circa 300 m 
gaat u scherp L de veldweg omhoog.  
 

6. Boven aan de T-splitsing bij zitbank en stenen 
veldkruis gaat u L (geel) verder omhoog over de 
veldweg.  
 

(Voor u ligt de wijngaard van Domein Aldenborgh. Als 
u wilt pauzeren kunt u hier naar Herberg Bie de 
Tantes (met terras) in Eys lopen (300 m). Ga hier dan 
R (geel) het smalle pad omlaag en loop even verder 
het trappenpad omlaag. Beneden aan de klinkerweg 
gaat u R. Aan de T-splitsing gaat u L langs de kerk 
en u komt bij de herberg).  
 

Volg nu 1 km deze veldweg. (Boven heeft u rondom 
prachtig uitzicht). Steek de asfaltweg over en ga R.  
Negeer zijweg scherp rechts en bij wegkruis 
zijweg links. 
 

(Hier bij het wegkruis staat een van de markantste 
bomen van het Heuvelland. Deze circa 200 oude 
haagbeuk is in de regio bekend onder de naam D’r 
Paddesjtool (paddenstoel)).  
 

Aan de grote 3-sprong in de buurtschap Trintelen 
gaat u bij waterput, groot stenen wegkruis (1902), 
mei den en zitbank  R (Hamerstraat). Aan de 3-
sprong voor het laatste vakwerkhuis (no.15) gaat 
u R (geel) over de verharde weg. Volg deze 
dalende weg geruime tijd. Bij regenwaterbuffer 
“Vogelzang Boven” wordt deze weg een smal 
pad. Volg dit pad, dat later breed graspad wordt, 
RD verder omlaag. Ga beneden bij de grote met 
Kunradersteen gebouwde hoeve Vogelzang 
(1870), die bij kasteel Goedenraad hoorde, bij 
ijzeren hek door het draaihekje. Ga dan meteen 
bij vijver L (rood) bij volgende ijzeren hek  door 
het volgende stegelke.  
 

(Links in de bosrand staat hier een veldkruis en wit 
huisje  (nr. 69)) 
  

7. Let op! Meteen voorbij het links in de bosrand 
gelegen wit huisje gaat u L door het weiland 
omhoog met links van u de afrastering/bosrand. 
Via weer stegelke komt u in het volgend weiland 
en loopt u verder RD omhoog. Boven aan het 

eind van het bos loopt u RD richting volgende 
draaihekje. Aan de veldweg gaat u R (zwart). Aan 
de T-splitsing gaat u L over de asfaltweg. (Voor u 
ziet u beneden al Simpelveld).   
 

8. Aan de 4-sprong bij muurkruis en de met 
Kunradersteen gebouwde H. Hartkapel (1958) in 
het buurtschap Bosschenhuizen, gaat u R de 
asfaltweg omlaag. Negeer zijweg links. Aan de Y-
splitsing bij zitbank en wegkruis gaat u R de 
veldweg omhoog. Negeer boven graspad links.  
 

(U heeft hier mooi uitzicht over Simpelveld).  
 

Volg de dalende veldweg RD. Negeer beneden bij 
waterzuiveringsinstallatie zijpad rechts en loop 
RD over de asfaltweg.  Aan de 3-sprong bij 
stenen wegkruis gaat u R. Steek de Eyserbeek, 
een zijbeekje van de Geul, over  en loop RD over 
de smalle asfaltweg. Aan de kruising bij wegkruis 
(1945) gaat u RD (St. Nicolaasbergweg) omhoog. 
 

(Even verder passeert u rechts huizen  (1-11), die in 
1916  gebouwd zijn met Kunrader(kalk)steen. Deze 
steensoort is harder dan mergel en wordt handmatig 
uit groeves in de directe omgeving gehouwen. Omdat 
het om breukgesteente gaat, kan deze steensoort 
niet machinaal ontgonnen worden, omdat de steen 
dan breekt. Kunradersteen werd al door de 
Romeinen gebruikt bij de bouw van villa’s (grote 
boerenbedrijven) en openbare gebouwen in Zuid-
Limburg)   
 

Boven aan de T-splitsing gaat u L en u komt weer 
bij  het treinstation. 
 
Terug naar Brasserie Het Biechthuis, Irmstraat 1, 
Simpelveld. Geopend: Dagelijks van 10.00 tot 
19.00 uur, dinsdag gesloten. 
 

Loop dan bij huisnr. 27 B L (Vinkebergsjke) het 
verharde pad omlaag. Beneden bij huisnr. 55 gaat 
u R (Irmstraat), Negeer zijwegen. Na 250 m komt u 
links bij de leuke brasserie, sponsor van de 
wandelgids, waar u binnen of op het terras nog 
iets kunt eten en drinken. U kunt dan  ook nog 
een kijkje nemen in de tegenover gelegen met 
Kunradersteen gebouwde St. Remigiuskerk  
(1921).  
 

Na de wandeling kunt u nog Ivo’s Sportshop 
bezoeken aan de Kloosterstraat 29 te Simpelveld. De 
zaak biedt een ruime keuze in 
wandelschoenenschoenen 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.   


