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Tijdens deze heuvelachtige grenswandeling wandelt u door velden naar het gehucht Baneheide.  Dan loopt 
u de Duitse grens over naar het plaatsje Orsbach.  Hier heeft u schitterend panorama o.a. op Vijlen. Dan 
loopt u verder door het dal van de Selzerbeek. De terugweg begint met een pittige klim langs het Plattebos. 
Voorbij Baneheide volgt nog een zeer mooi stuk. Halverwege kunt u in Orsbach pauzeren bij café Belle Vue 
met schitterend uitzicht. (In de wintertijd (1 nov. – 1april) alleen in het weekend en Duitse feestdagen open. In de 
zomertijd ’s maandag gesloten).  De route bestaat uit 2 lussen. U kunt de wandeling inkorten tot 6 km.  
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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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 station parkeren aan de 
Stationstraat of op de parkeerplaats achter het gemeentehuis. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,52 km  3.25 uur  78 m  132 m 
 

 
 

539. SIMPELVELD 14,5 km – 6 km 
 

1. Met uw rug naar de brasserie gaat u R 
(Irmstraat) Aan de 3-sprong gaat u L (Meester 
Jongenstraat) omhoog. Aan de kruising gaat u R 
(Stationstraat).  Negeer zijwegen en u passeert 
het voormalig NS-station Simpelveld.   
 

(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. 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”. Een ritje met de stoomtrein 
naar Wijlre en een prachtige wandeling terug kan met 
wandeling no.185).  
 

Negeer voorbij station zijweg rechts (Sint 
Nicolaasbergweg) omlaag en loop RD (groen) en 
steek bij seinhuis de spoorwegovergang over.  
 

(In dit klassiek seinhuis vindt de aansturing van alle 
wissels en seinen nog plaats d.m.v. trekdraden).  
 

Aan de T-splitsing bij 2 zitbanken gaat u L de 
smalle omhoog. Na bijna 100 an de 3-sprong bij 
stenen wegkruis, een voormalig grafkruis uit 
1910, gaat u R verder de smalle asfaltweg 
omhoog. (U passeert links bungalowpark 
Simpelveld). 
 

2. Bijna boven, aan het einde van het 
bungalowpark, neemt u de eerste veldweg R 
(groen).  Na 100 m, circa 20 m voor ijzeren hek, 
gaat u L over het brede graspad gelegen tussen 
akkers. 
 

(Rechts ziet u hier in de verte de korenmolen Op de 
Vrouweheide (1858), de hoogstgelegen windmolen 
van Nederland).  
 

Een eind verder buigt het pad naar rechts. Aan de 
3-sprong gaat u L de brede grindweg omhoog. 
Aan de T-splitsing gaat u R over de smalle 
asfaltweg.   
 

 

3. Aan de kruising bij waterput, waterpoel, 
zitbanken, infoborden en het kunstwerk “Aqua”  
in de buurtschap Baneheide gaat u L. 
 

(Degene, die 6 km loopt, gaat hier R en gaat dan 
verder bij  **** in punt 7.  
 

Hier ligt Hoeve Heihof (1704). In deze hoeve heeft 
volgens overlevering Napoleon geslapen).  
 

Aan de Y-splitsing bij wegkruis gaat u R 
(Plateweg). (U loopt nu het verbindingsstuk). Steek 
de voorrangsweg over en loop RD 
(geel/zwart/rood) over de asfaltweg, die meteen 
daarna een brede grindweg wordt. (U loopt hier 
over het plateau van Bocholtz).Negeer graspad 
rechts. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD. 
Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u verder RD 
(rood) en u passeert een woning. Aan de 
ongelijke 4-sprong bij zitbank en veldkruis gaat u 
RD (rood/zwart) de holle veldweg omhoog. Aan 
de 3-sprong gaat u R (GR7). Meteen daarna aan 
de kruising gaat u L (GR7) over de smalle 
asfaltweg. Bij zitbank en brug gaat u  R  over de 
veldweg/graspad, die even verder parallel aan 
een lager gelegen grubbe (natuurlijke waterloop) 
loopt. 
 

4. Aan de 3-sprong gaat u L het graspad omhoog 
richting wilduitkijkpost. Boven bij  observatiepost 
loopt u verder RD langs de bosrand. Aan de  
4-sprong gaat u L over de asfaltweg. 
 

(Rechts passeert u het sportveld van OSV Orsbach 
1952 e.V. Een eindje verder komt u in Orsbach langs 
twee monumentale boerderijen, die met uit mergel 
gekapte blokken zijn gebouwd t.w. de Bongarts Hof  
(nr.22) en de Heilige Geist Hof (nr.21).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R (Düserhofstraße). 
Meteen daarna aan de ongelijke 4-sprong bij  
parkeerplaats en wegkruis loopt u verder RD.  
 

(U passeert links (no.60) de wachttoren van de 
voormalige Orsbacher Burg (zie infobordje aan 
zijmuur). Hier staan rechts zitbanken en een infobord 
waar u de geschiedenis van Orsbach kunt lezen (ook 
in het Nederlands).  

https://www.hetbiechthuis.nl/
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Meteen daarna komt u langs de   Peter kerk (1864), 
die via de kapel te bezichtigen is).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R (Lemierser 
Berg/GR7/GR1). Negeer zijweg links.  
 

(U passeert meteen rechts café Belle Vue waar u 
binnen of op het terras schitterend uitzicht heeft, een 
mooie pauzeplek. In de wintertijd (1 nov. – 1april) 
alleen in het weekend en Duitse feestdagen open. In 
de zomertijd ’s maandag gesloten).. 
 

5. Meteen voorbij het café gaat u R (GR7) over het 
graspad.  
 

(U passeert twee zitbanken waar u schitterend 
uitzicht heeft. Vanaf de tweede zitbank ziet u vanaf 
links o.a. de Pauluskerk (1893)  in Vaals, de 133 m 
hoge tv-toren in het Aachener Wald, de  
Wilhelminatoren uitzichttoren op de Vaalserberg, de 
hooggelegen St. Martinuskerk (1862) in Vijlen).  
 

Aan de 3-sprong gaat u scherp L (GR7) het holle 
pad omlaag. Beneden gaat u R (GR7) de smalle 
asfaltweg omlaag. Waar de asfaltweg schuin 
rechts omhoog buigt, gaat u RD (GR7) over de 
veldweg. Volg nu bijna 1 km het (gras)pad door 
het Selzerbeekdal met links op afstand de  
15,5 km lange meanderende Selzerbeek, een 
zijbeek van de Geul, die tussen Vaals en Mamelis 
de grens vormt tussen Nederland en Duitsland. 
Aan de smalle asfaltweg gaat u L (GR7) omlaag. 
 

6. Aan de grote 3-sprong bij twee kastanjebomen, 
zitbank en stenen grenssteen no. 201 gaat u R 
(GR7).  
 

(Een prima pauzeplek. Aan de overkant van de 
Selzerbeek ziet u de mooie vakwerkhuizen in het 
buurtschap Mamelis).  
 

Vlak daarna gaat u RD (GR7) het graspad 
omhoog.  
 

(Links ziet u de abdij Sint Benedictusberg, beter 
bekend onder de naam “Abdij van Mamelis” (1923 )).  
 

Loop rustig het soms lastig te lopen pad omhoog.  
 

(Na veel regenval kan dit pad moeilijk te lopen zijn. Is 
dit zo, loop dan terug naar de 3-sprong bij wegkruis 
en stenen grenspaal. Volg dan verder het alternatief 
beschreven in de laatste alinea).  
 

Negeer boven bij Gut Bergwiese (1903) zijpad 
links en loop RD (GR7/rood) langs de omheining 
van de voormalige nertsfokkerij, die op Duits 
grondgebied staat. ^^^^ (U loopt hier precies op de 
grenslijn Nederland-Duitsland).  Aan de 3-sprong bij 
veldkruis en stenen grenspaal no. 204 gaat u R.  
 

7. Negeer veldweg rechts. Aan de ongelijke  
4-sprong bij zitbank en veldkruis gaat u L (rood). 
(U loopt nu weer het verbindingsstuk). Negeer twee 
zijwegen rechts. Steek de voorrangsweg over en 
loop RD (Plateweg) over de eenrichtingsweg. Aan 
de 3-sprong bij wegkruis gaat u L. 
 

(In Baneheide, dat aan de Romeinse weg van Aken 
naar Maastricht lag, staan enkele mooie 
monumentale boerderijen die met Kunradersteen zijn 

gebouwd zoals de huisnrs. 22 (1737), nr.24  (1704) 
en nr.28 (1820).  
 

Aan de kruising bij waterput en zitbank loopt u 
RD. **** Negeer bij wegkruis asfaltweg scherp 
links en vlak daarna veldweg links en loop RD 
omlaag. (Rechts heeft u mooi uitzicht over 
Simpelveld). U passeert na huisnr. 47 het bord 
“Einde bebouwde kom”. Let op! 30 m verder gaat 
u R (geel/rood) over het bospad. Een eind verder 
buigt het pad links langs de bosrand omlaag en u 
verlaat het bos. (Voor u ziet u de  
94 m hoge tv-toren in Eys). Aan de 3-sprong gaat u 
RD (rood/groen/geel) de grindweg omlaag. (In de 
zomer bloeien hier duizenden klaprozen en 
korenbloemen). Volg deze dalende weg enige tijd 
RD door het mooie droogdal. Beneden loopt u via 
het spoorwegviaduct onder het Miljoenenlijntje 
door en wordt de veldweg een asfaltweg.    
 

8. Steek de voorrangsweg over en ga R.  
 

(Links passeert u een grote hoeve (no. 41) uit 1842. 
Hier aan de hoeve staat ook een wegkruis).  
 

Na ruim 100 m gaat u L (rood/zwart/groen) over 
de doodlopende weg. Aan de T-splitsing bij de 
Eyserbeek en zitbank in de buurtschap 
Bulkemsbroek gaat u R (groen) over de  
asfaltweg, die een  graspad wordt. Volg nu het 
pad RD langs de Eyserbeek, een zijbeekje van de 
Geul. Via klaphekje loopt u verder RD over het 
pad langs de waterzuiveringsinstallatie. Aan de  
T-splitsing gaat u R over de asfaltweg. Aan de  
3-sprong bij stenen wegkruis gaat u R 
(groen/zwart). Steek weer de Eyserbeek over en 
ga meteen daarna L over het voetpad langs de 
beek. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD over 
het asfalt- voetpad, parallel aan de Brandstraat en 
de Eyserbeek. (Rechts passeert u de St. 
Jozefkapel). Steek de asfaltweg over en loop RD 
over het voet- asfaltpad. Blijf dit pad RD volgen, 
dat bij 2 zitbanken naar links buigt, langs een 
parkeerplaats.  Aan de asfaltweg gaat u R. Negeer 
zijweg rechts. Aan de 4-sprong gaat u L 
(Irmstraat). Aan de 3-sprong gaat u L en u komt 
links weer bij de brasserie Het Biechthuis, de 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op 
het terras nog iets kunt eten of drinken. 
 

Alternatief voor gedeelte van punt 6.  
Steek via  bruggetje de Selzerbeek over en loop in de 
buurtschap Mamelis RD. Aan de voorrangsweg gaat 
u R over het fietspad omlaag. Neem nu de eerste 
weg R omhoog richting abdij Sint Benedictusberg. 
Aan de 3-sprong RD. 50 m voor de abdij gaat u bij 
zwerfsteen L over het bospad.  
 

(U kunt hier in STILTE de crypte en de kerk van de 
abdij bezoeken. Na de ingang gaat u L. Op de 
binnenplaats gaat u meteen L en bij bord Stilte komt 
u in de crypte waar 12 altaars staan. Als u de trap 
oploopt en dan L gaat, komt u in de sobere kerk waar 
u mogelijk een van de gebedsdiensten (Metten, 
Lauden, Noon, Vespers) kunt meemaken).  
 

Negeer zijpaden links. Boven aan de T-splitsing bij 
haagbeuk (boom met gaten) gaat u R (rood). Vlak 
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daarna aan de T-splitsing voor voormalige 
nertsfokkerij, die op Duits grondgebied staat,  gaat u 

L (rood/GR7). Ga nu verder bij ^^^^ in punt 6. 

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

 


