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Deze zeer panoramische wandeling met klimmen en dalen biedt de hele route mooie vergezichten over de 
Zuid-Limburgse heuvels.  U wandelt omlaag naar Nijswiller en dan de Kruisberg omhoog. Dan omlaag naar 
Eys waar u kunt pauzeren bij herberg Bie de Tantes.  Dan klimt u omhoog richting Trintelen en weer 
omlaag naar het gehucht Bulkemsbroek. Het laatste stuk gaat door een mooi dal waar in de zomer 
duizenden klaprozen bloeien.  
 

Startpunt: B&B Hoeve Heihof, Baneheide 24, Bocholtz – Baneheide. 
(Parkeer in de straat, niet op de parkeerplaats). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,01 km  2.35 uur  91 m 178 m 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 

 
 

534. BOCHOLTZ - Baneheide 11 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de hoeve gaat u 
R. Meteen daarna aan de 4-sprong bij waterput, 
waterpoel, infoborden, zitbanken en het 
kunstwerk “Aqua” loopt u RD.  Aan de 3-sprong 
bij wegkruis gaat u RD 
 

(Hier staat rechts  de  monumentale boerderij nr. 28, 
die in 1820 met kalkbreuksteen is gebouwd). 
 

Tegenover huisnr. 30 gaat u L (zwart) over de 
veldweg.  Aan de 4-sprong bij veldkruis, zitbankje  
en oude wilg loopt u RD (blauw/zwart) het smalle 
pad omlaag. (Hier heeft u rondom mooi uitzicht). 
Volg nu geruime tijd RD dit licht dalend paadje. 
Na 600 m, bijna aan het eind van het pad, loopt u 
langs een houten reling en diepe grubbe 
(natuurlijke waterloop). Bij zitbank gaat u L 
(blauw/zwart) de veldweg omlaag. Bij Limousin 
fokbedrijf Franssen wordt de veldweg een smalle 
dalende asfaltweg. Neem de eerste weg R 
(Ireneweg) omhoog. Aan de 3-sprong bij zitbank 
gaat u L omlaag. Neem nu de derde weg R 
(Franciscanessenweg). Aan het eind van deze 
weg loopt u via een draaihekje (stegelke) een 
weiland in. Loop RD naar het volgende draaihekje 
en volg dan het pad verder RD het volgende 
weiland boven langs de boerderij.    
 

2. Via stegelke verlaat u weiland en ga dan bij 
wegkruis R (geel) de smalle asfaltweg omhoog.  
 

(Omhoog lopend heeft u bij een zitbank een mooi 
uitzicht o.a. op het wijndorp Wahlwiller).  
 

Aan de 4-sprong bij stenen wegkruis gaat u R 
(zwart/blauw) de holle veldweg omhoog.  
 

(Als u hier even naar links loopt, dan komt u bij  een 
oriëntatiebord en zitbank. Hier heeft u bij helder  
prachtig uitzicht o.a. links op de 133 m hoge tv-toren 
in het Aachener Wald en de twee uitzichttorens  
(Wilhelmina en Boudewijn) op het Drielandenpunt in 
Vaals. Schuin links ziet u  hooggelegen St. Martinus 
kerk  in Vijlen. Trouwens de voormalige protestantse 
kerk in Vaals is  de hoogstgelegen kerk van 
Nederland).  
 

Boven aan de T-splitsing gaat u L over de 
asfaltweg. 
 

(U passeert hier boven aan de oude Romeinse weg 
van Aken naar Maastricht een zitbank en wegkruis. 
Rondom heeft u hier prachtig uitzicht o.a. op de 94 m 
hoge tv-toren in Eys).  
 

Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD 
(geel/blauw). Vlak daarna aan de 5-sprong bij 
zitbank en smeedijzeren ongevalskruis t. h. a. 
Arnold Boillon gaat u R (blauw) richting Overeys.   
 

 
 

(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?). 
 

Volg de weg omlaag. Steek beneden de spoorlijn 
(Miljoenenlijntje) over en volg de weg verder 
omlaag.  
 

(Mogelijk moet u even wachten voor een passerende 
puffende stoomtrein. De Zuid-Limburgse Stoomtrein 
Maatschappij (ZLSM) exploiteert op deze spoorlijn 
tussen Kerkrade en Valkenburg een 
stoomtreindienst. Station Simpelveld is het kloppend 
hart van de ZLSM en tevens opstapplaats. Een ritje 
met de stoomtrein naar Wijlre en een prachtige 
wandeling terug kan met wandeling no.185).  
 

Aan de kruising bij wegkruis gaat u L (geel/zwart). 
Een eindje verder loopt u Eys binnen. Negeer alle 
zijwegen en loop RD (Hoebigerweg/geel/zwart).  
 

(Bij de zijwegen rechts ziet u boven rechts op de 
helling wijngaard Domein Aldenborgh, waar u straks 
nog langs komt).  
 

Aan de 4-sprong bij boomkruis loopt u RD 
(Wezelderweg) en dan buigt de asfaltweg bij 
groot muurkruis (pastorie) naar rechts en u steekt 
de Eyserbeek over, een zijbeek van de Geul. 
 

3. Voorbij de links gelegen (nr. 3) met 
Kunradersteen gebouwde voormalige lagere 
school, gaat u aan de kruising bij wegkruis en 
wiegwijzer RD (Grachtstraat) met rechts de 
rijksmonumentale St. Agathakerk (1734).  
 

(De kerk is te bezichtigen. Hier kunt u links pauzeren 
bij Herberg “Bie de Tantes”, een mooie pauzeplek na 
5,3 km). Maandag en dinsdag gesloten).  
 

Vlak daarna gaat u bij pleintje R (St. Agathastraat) 
de klinkerweg omhoog door het oude gedeelte 
van Eys.  
 

(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    
 

 
 



 

De route volgend loopt nu door het oude gedeelte 
van Eys. En dan passeert u meteen links (nr, 3/18e 
eeuw) het met Kunradersteen gebouwde voormalig 
boerderijtje.  
 

Kijk eens bij huisnr. 7 (1766) naar het prachtige 
deurkozijn). 
 

Let op! Voorbij huisnr. 11 gaat u L (geel) en loop 
even verder het lange trappenpad omhoog.  
 

(Links voor het trappenpad ziet u een grot. Uit angst 
voor het oorlogsgeweld werd in 1944 in de steile 
mergelwand van de Boereberg deze grot 
(schuilkelder) uitgehakt door mijnwerkers uit het dorp. 
Later werd in de wand boven de ingang een nis 
gemaakt waarin een Mariabeeld staat).  
 

Loop bij het clubhuis van IVN Eys verder het 
trappenpad omhoog.  
 

(Hier bij het clubhuis van IVN lag vroeger de burcht 
Eys, die in 1365 is verwoest. Hier stond tegenover de 
burcht de kerk, die voor het eerst is genoemd in 
1181-1185. Toen de huidige kerk (1731-1734) 
gereed was, is deze kerk afgebroken). 
 

Even verder gaat het pad verder omhoog tussen 
de afrastering van een weiland en een haag. Bijna 
boven aan de 3-sprong bij stegelke en stenen 
veldkruis gaat u verder RD omhoog over de 
grindweg.  
 

(Links aan de veldweg staat een zitbank. Rechts ligt 
hier de wijngaard van Domein Aldenborgh. Kijk hier 
even achterom en geniet van het prachtige 
landschap).  
 

Volg geruime tijd de veldweg.  
 

Boven op het plateau van Ubachsberg heeft u 
rondom weer een prachtig uitzicht).   
 

Aan de asfaltweg gaat u R. 
 

4. Na 100 m gaat u scherp R (zwart) de veldweg 
omlaag.  
 

(Een eindje verder krijgt u weer prachtig uitzicht 
gratis aangeboden. Hier ziet u o.a. de windturbines 
(EuroWind Parc Aachen) in het Duitse Vetschau).  
 

De veldweg wordt een dalende holle weg. Voordat 
de veldweg bij regenwaterbuffer Kromhagerweg 
weer begint te stijgen, gaat u aan de 3-sprong bij 

ijzeren hek L de veldweg omlaag omlaag met 
links van u een lange regenwaterbuffer. Bij haag 
buigt de veldweg naar links en meteen naar 
rechts en wordt dan een dalend graspad.  
Beneden aan de 3-sprong voor steil weiland gaat 
u R over het smal pad dat even verder een breder 
graspad wordt. Na circa 500 m gaat u bij ijzeren  
door het draaihekje (stegelke) en volg RD het 
licht dalende brede pad. Beneden, bij de grote 
met Kunradersteen gebouwde hoeve Vogelzang 
(1870), die bij kasteel Goedenraad hoorde,  gaat u 
bij ijzeren hek door het draaihekje  en volg RD 
(geel/rood) de grindweg met rechts een vijver.  
 

(Hier staat links in de bosrand een veldkruis). 
 

U steekt weer de Eyserbeek over. Aan de 
voorrangsweg gaat u L richting Simpelveld.  
 

(Links (no.43) passeert u de rijksmonumentale 
voormalige watermolen Bulkemsmolen. Deze 
korenmolen is gebouwd in 1753 en lag aan een 
molentak van de Eyserbeek. De activiteiten zijn eind 
jaren vijftig van de vorige eeuw gestopt).  
 

5. Neem nu de eerste smalle asfaltweg R 
(groen/rood). Loop onder het spoorwegviaduct 
door. De asfaltweg wordt een veldweg. Volg deze 
veldweg enige tijd RD (geel/rood) het mooie 
droogdal omhoog.  
 

(In de zomer bloeien hier duizenden klaprozen en 
korenbloemen).  
 

Waar na 600 m de veldweg bijna boven steil links 
omhoog buigt, loopt u RD (rood) over het 
graspad richting bos met rechts een 
meidoornhaag. Een eind verder buigt het pad 
rechts het bos in. Aan het eind gaat u L 
(geel/zwart) de smalle asfaltweg omhoog en u 
loopt Baneheide binnen.  
 

(Een eind verder heeft u links een mooi uitzicht over 
Simpelveld).  
 

Negeer zijwegen en u komt u weer bij Hoeve 
Heihof (1704). 
 

(Volgens overlevering heeft Napoleon in deze hoeve 
geslapen. Baneheide lag aan de Romeinse weg van 
Aken naar Maastricht (Via Belgica)). 

 

 
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.   

 


