283. SIMPELVELD 8,6 km
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Deze wandeling met lichte hellingen gaat over veldwegen en mooie paden langs de gehuchten Molsberg,
Huls, Sweyer en Waalbroek.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

8,64 km

2 uur

76 m

99 m

blz 2 van 3

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.

283. SIMPELVELD 8,6 km
(Vanaf treinstation). Met uw rug naar het
treinstation gaat u R. Neem de eerste weg L
(Nieuwe Gaassstraat). Aan de kruising gaat u R
(Irmstraat). Negeer zijwegen, Voor de kerk komt u
links bij het startpunt.
1. Met uw rug naar de ingang van de brasserie
gaat u RD (Pastoriestraat) met rechts van u de St.
Remigiuskerk (1921). Vlak daarna gaat u aan de
T-splitsing L richting Kerkrade. Aan de rotonde
met het kunstwerk “De Poort” gaat u L (Dr.
Poelsplein). Meteen daarna gaat
u
R
(Grachtstraat). Aan de 4-sprong RD. Meteen
daarna
voor
huisnr.
13
gaat
u
R
(Molsbergervoetpad) over het pad, dat een
stijgend pad wordt dat u geruime tijd RD volgt
(Een eind verder ziet u rechts boven woningen in de
buurtschap Molsberg. Kijk boven eens achterom en
geniet van het uitzicht).
Na circa 600 m bijna boven bij twee ijzeren
hekken, wordt het pad een veldweg. Aan de
smalle asfaltweg gaat u L (bruin) de holle weg
omhoog.
Boven aan de T-splitsing in de
buurtschap Huls gaat u L (wit) de smalle holle
omhoog. Negeer klinkerweg rechts.
2. Aan de kruising bij zitbank gaat u R
(blauw/zwart/bruin). Negeer twee zijwegen rechts.
Voorbij wegkruis en bij waterput gaat u R
(Kapelstraat). Negeer zijweg rechts en loop RD
(blauw/bruin). De asfaltweg wordt een veldweg,
die u RD (blauw/bruin) volgt.
(Rechts in de verte ziet u steenbergen van de
voormalige
steenkolenmijnen
in
de
Duitse
grensstreek (Merkstein/Alsdorf). Schuin rechts voor u
ziet u de hoogstgelegen woontoren (Parc
Imstenrade) van Nederland).
Aan de voorrangsweg bij wegkruis gaat u R over
het fietspad. Vlak daarna gaat u L (blauw) over de
asfaltweg richting hoeve Keverberg.
(Voor het eerst genoemd in 1380. Na een
verwoestende brand werd de hoeve in 1890
herbouwd).

Neem 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. Waar deze veldweg naar links
buigt, gaat u R tussen drie betonnen paaltjes
door. (U verlaat hier de blauwe route).Blijf dit pad,
dat parallel aan de lager gelegen autoweg AkenAntwerpen (A-76) loopt, RD volgen. Steek de
doorgaande weg (Imstenraderweg) over en ga RD
(Molsberg) over de asfaltweg. Negeer bij zitbank
zijweg rechts.
3. Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u bij grote
trafokast L de veldweg omlaag, parallel aan de
autoweg. Beneden aan de 3-sprong voor bosje
gaat u RD. Volg nog enige tijd het graspad RD
parallel aan de autoweg. Steek de asfaltweg en
voorrangsweg over en ga R over de asfaltweg. Na
250 m tegenover huisnr. 43 gaat u L over het
betegelde voetpad. U komt weer in de bebouwde
kom van Simpelveld. Negeer zijweg rechts
omhoog. Aan de T-splitsing gaat u L omlaag.
Negeer doodlopende zijweg rechts. De weg buigt
naar rechts. Negeer zijweg rechts omhoog.
4. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u R. Negeer bij
zitbank voetpad rechts (Hoogerbergvoetpad).
Negeer zijweg links omhoog. Aan de kruising RD.
Na 50 m gaat u L (Waalbroekervoetpad). Loop
onder het betonnen spoorwegviaduct door en
volg dan het mooie pad met links de Eyserbeek
en rechts afrastering.
(Het spoorwegviaduct is een onderdeel van de
voormalige internationale spoorlijn van Maastricht
naar Aken, de oudste internationale spoorverbinding
van Nederland, die in 1853 werd geopend).
Bij bruggetje buigt het pad links het bos in en
loop het pad omhoog, dat naar rechts buigt.
(Hier ziet u links in het park van het voormalig
klooster Damiaan een groot houten kruis. In het
voormalig klooster is de Butler Academy, opleiding
tot butler, gehuisvest).

Aan de 3-sprong gaat u RD en volg even verder
het graspad langs de haag en akker. (U gaat dus
niet hier aan de 3-sprong R het trappenpad omlaag).
Aan de smalle asfaltweg gaat u L (blauw). Negeer
veldweg rechts en volg de dalende weg RD
(blauw) omlaag. Voor de spoorlijn buigt de weg
links verder omlaag. Aan de 3-sprong voor het
spoorwegviaduct gaat u R
onder het
spoorwegviaduct door.
5. Aan de T-splitsing gaat u L (blauw) omlaag.
Aan de kruising gaat u R (Rodeput). Negeer
zijweg rechts omhoog.
(U passeert rechts ’t Kanthuis (no.12), de voormalige
woning (1878) van de rector van het klooster Huize
Loreto).
Let op! Bij zitbank gaat u L (Hoogerbergvoetpad)
over het voetpad.
(U passeert even verder aan het pad links de tot
woningen verbouwde voormalige gebouwen van het
klooster Huize Loreto (Zusters van het Arme Kind
Jezus). Het beeld dat u ziet is de heilige Antonius
Abt. De zusters bekommerde zich om verwaarloosde
kinderen en verzorgde onderwijs).
In het Huize Loretto is een museum waar veel
gebruiksvoorwerpen uit de kloosterhistorie en het
rijke Roomse leven te zien zijn.. Deels gericht op de

blz 3 van 3
Zalig verklaarde zuster Clara Fey. Zeker een
bezoekje waard.
Bij ijzeren hekken en mooi bruggetje gaat u RD.
(U kunt hier R een rondje maken door het Hellingbos
(kloosterpark) in te lopen waarin de H. Hartkapel, de
Lourdesgrot en een 14 staties tellende Kruisweg met
Duits onderschrift staan).
Bij de nauwe doorgang bij de volgende brug
loopt u verder RD met links de Eyserbeek, een
zijbeek van de Geul. (Het dorp Eys is naar deze
beek genoemd). Negeer vlonderpad links en blijf
RD (blauw/wit) lopen.
6. Op de grote parkeerplaats voor het
gemeentehuis gaat u L vlak langs de hoofdingang
van het gemeentehuis. Aan de kruising gaat u RD
(Marktstraat).
Aan
de
T-splitsing
bij
winkelcentrum gaat u R (Kloosterstraat). Steek
de doorgaande weg over en loop RD
(Vroenhofstraat). Voorbij de kerk gaat u aan de Tsplitsing L en u komt meteen bij Brasserie Het
Biechthuis, de sponsor van deze wandeling, waar
u nog iets kunt eten of drinken.
(De met Kunradersteen gebouwde St. Remigiuskerk
dateert uit 1921,de toren uit 1935. Via glazen deur
kunt u het interieur van de kerk bezichtigen.
Tegenover de kerk (nrs. 13-15 (zie infobordje) staat
de voormalige kapelanie (1778)).

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.

