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Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische wandeling wandelt u door velden naar het dorp 
Eyserheide en via een prachtig panoramisch voetpad en trappenpad komt u in Eys. Hier ligt een café voor 
een pauze. U klimt naar een plateau met mooi panorama en via leuke paadjes komt u in de buurtschap 
Bulkemsbroek. De terugweg klimt u omhoog naar de buurtschap Bosschenhuizen en het bos 
Vrouwenheide.  U loopt even door Ubachsberg en via een leuk voetpaadje komt u weer in Colmont.   
Onderweg staan genoeg zitbanken voor een pauze. Het klimmen wordt steeds beloond met prachtige 
vergezichten op de Zuid-Limburgse heuvels. In Eyserheide passeert u Domaine Salamander waar u kunt 
koffiedrinken of een wijntje proeven. 
 
GPS-afstand 14000 m, looptijd 3 uur en hoogteverschil 106 m. 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

Startpunt: 3-sprong H. Corneliuskapel met de Geertweg en Colmont. Navigatie: Colmont 16, Colmont – 
Voerendaal. Parkeer langs de weg.  
 

U kunt ook starten vanaf de grote parkeerplaats bij sportcomplex In Gen Anker, Kerkstraat 2 B, 
Ubachsberg. Start dan bij **** in punt  6. U kunt hier veel beter parkeren. 
 

 
 

818 COLMONT 14 km 
 

1. Aan de 3-sprong bij H. Corneliuskapel gaat u 
met uw gezicht naar huisnr. 16 L (groen/blauw).   
 

(De kapel, gebouwd met Kunradersteen, werd in 
1946 gesticht uit dankbaarheid voor de redelijk 
geweldloze bevrijding van deze omgeving). 
 

Voorbij ingang camping Colmont gaat u rechts 
van de doorgaande weg over het voetpad lopen. 
Aan de 3-sprong (einde camping) gaat u R 
(blauw/rood/groen) de asfaltweg omlaag. 
Beneden aan de kruising gaat u RD 
(blauw/rood/groen) de smalle asfaltweg omhoog.  
 

(Bijna boven ziet u links de beltmolen Op de 
Vrouweheide. Kijk ook nog eens achterom).  
 

Boven aan de 3-sprong bij zitbank en boomkruis 
gaat u R (blauw) de veldweg omlaag.  Boven aan 
de T-splitsing gaat u L over de smalle licht 
stijgende asfaltweg met voor u de TV-mast Eys. 
Boven aan de T-splitsing bij wijngaard “Domaine 
Salamander” gaat u L langs de doorgaande weg.   
 

(Als u hier bij huisnr. 2 de inrit inloopt naar Domaine 
Salamander, dan kunt u daar een lekker wijntje 
drinken. Er is ook een toilet aanwezig. Elke dag open 
vanaf 09.00 uur). 
 

Aan de T-splitsing bij stenen wegkruis in 
Eyserheide gaat u R (zwart).  Negeer vlak daarna 
bij groot Mariabeeld zijweg rechts  Aan de 3-
sprong gaat u RD (zwart) de doodlopende weg 
omlaag.  
 

(U passeert weer enkele prachtige met 
Kunradersteen gebouwde woningen).  
 

Bij mooi vakwerkhuis (nr. 35 A)  gaat u R de 
asfaltweg omlaag, die even verder een veldweg 
wordt. Vervolgens wordt de veldweg een smal 
pad, dat u geruime tijd RD volgt.   
 

2.   Let op! Bij 2 draaihekjes (stegelkes) gaat u L 
het trapje omlaag en ga door het draaihekje.  
Steek dan via twee stegelkes RD de twee 
weilanden over.  Ga boven door het klaphek en 
ga R  de asfaltweg omlaag. Loop rechts door de 
grasberm.  Na 300 m, waar de weg flauw naar 
links buigt, gaat u scherp L de holle, stenige 
veldweg omhoog.  Waar de veldweg boven 
voorbij zitbank, stenen veldkruis  en bij wijngaard 
naar links buigt, gaat u R (geel) langs het 
draaihekje het smalle pad omlaag.  
 

(Links ligt hier de wijngaard van Domein Aldenborgh. 
Al dalend heeft u prachtig uitzicht).  

 

Volg het pad tussen de afrastering van 
wijngaard/weiland en meidoornhaag omlaag. 
Loop vervolgens het trappenpad omlaag. 
 

(Rechts passeert u het clubhuis van IVN Eys. 
Beneden aan het trappenpad ziet u scherp rechts 
een  Lourdesgrot. Uit angst voor het oorlogsgeweld 
werd in 1944 in de steile mergelwand van de 
Boereberg een grot (schuilkelder) uitgehakt door 
mijnwerkers uit het dorp. Later werd in de wand 
boven de ingang een nis gemaakt waarin een 
Mariabeeld staat).  
 

Beneden in Eys gaat u L over de klinkerweg. 
 

(Als u wilt pauzeren, dan kunt u naar Herberg Bie de 
Tantes lopen (150 m). Ga hier dan R. (Kijk bij huisnr. 
7 even naar het prachtige deurkozijn). Aan de T-
splitsing  bij kerk gaat u L (Voor info betreffende de 
kerk zie infobordje beneden naast trap). Aan de 4-
sprong gaat u R en u bent bij de herberg).  
 

Aan de voorrangsweg gaat u L. Meteen daarna 
gaat u L (Bergstraat)  doodlopende  weg omhoog.  
Let op! Bij huisnr. 7 gaat u R het steile 
klinkerpaadje (watergoot) omlaag. Beneden aan 
de doorgaande weg gaat u L. Aan de 3-sprong bij 
verkeersspiegel gaat u RD.   
 

3. Voorbij huisnr. 39 gaat u L de smalle asfaltweg 
omhoog.  
 

(Als u hier 100 m de doorgaande weg RD volgt, dan 
komt u bij bakkerij Starmans met lekker gebak. Voor 
de zaak staat een zitbank).   
 

Bij huisnr. 39 a gaat u R via ijzeren doorgang over 
het pad met rechts achtertuinen. Het pad wordt 
een dalende asfaltweg.  Aan de ongelijke 4-
sprong in Overeys bij groot wegkruis (zie 
infobordje) gaat u RD (rood) over het pad. Negeer 
zijpaden links.  
 

(Een eindje verder bij zitbank en infobord heeft u 
mooi zicht op Landgoed (kasteel/hoeve) 
Goedenraad).  
 

Aan de 3-sprong in het bos gaat u RD het bospad 
omhoog dat meteen naar links buigt. (U verlaat 
hier de rode route).  Negeer bij afsluitboom zijpad 
rechts en volg het bospad met rechts de bosrand 
omhoog. Bijna boven, 10 m voordat het pad 
rechts het bos in buigt, gaat u L over de brede 
grasstrook met links struikgewas en rechts een 
akker.   
 



  blz 3 van 3 

 

(Links heeft u prachtig uitzicht over het 5-sterren 
landschap Zuid Limburg o.a. beneden  op de St. 
Agathakerk in Eys).  
 

Aan de asfaltweg gaat u R omhoog. De asfaltweg 
wordt een eindje verder een dalende holle 
veldweg. Aan de 3-sprong bij ijzeren hek  gaat u 
R de veldweg omlaag. 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.  
 

4. Beneden, bij de grote met Kunradersteen 
gebouwde hoeve Vogelzang (1870), dei bij kasteel 
Goedenrade hoorde, gaat u bij ijzeren hek door 
het draaihekje en ga dan meteen L (rood) bij 
volgend ijzeren hek door het volgende stegelke. 
(Links in de bosrand staat hier een veldkruis en wit 
huisje  (nr. 69)). Steek dan RD (iets naar links) het 
weiland over richting draaihekje. Ga door het 
stegelke en loop RD met rechts afrastering.  
 

(Rechts ziet u de voormalige watermolen 
Bulkemsmolen (1753-1978), die aan de Eyserbeek 
ligt. Rechts boven ziet u mogelijk een puffende 
stoomlocomotief over het toeristische Miljoenenlijntje 
rijden). 
 

Via 2 draaihekjes (loop na het eerste draaihekje  
rechts langs de hoge beukenhaag) komt u in het 
buurtschap Bulkensbroek.  Aan de asfaltweg gaat 
u RD.  
 

(Bij huisnr. 22 ziet u links boven 2 grafstenen, die 
afkomstig zijn van de begraafplaats in 
Nieuwenhagen. De grafstenen zijn o.a. van de opa 
en oma van de huidige bewoners (03-2015). Als de 
garagepoort geopend is, ziet u een voormalige 
kalkoven).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD (groen). De 
asfaltweg wordt een graspad, dat u RD volgt met 
rechts van u de Eyserbeek, een zijbeekje van de 
Geul. Voorbij ijzeren klaphek gaat u aan de 3-
sprong bij brug RD (groen) over het graspad met 
links de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Simpelveld. Aan de T-splitsing gaat u L de 
veldweg omhoog met links de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie.  Negeer boven 
veldweg rechts en loop RD de veldweg omlaag.  
 

(Hier aan de 3-sprong heeft u mooi uitzicht over 
Simpelveld).  
 

Beneden aan de 3-sprong bij zitbank en wegkruis  
in de buurtschap Bosschenhuizen gaat u L de 
asfaltweg omhoog.  
 

5. Neem dan de eerste weg R (huisnrs. 
4,3,/2/zwart).  Negeer klinkerweg rechts omhoog. 

Aan de 4-sprong bij stenen wegkruis gaat u RD 
(zwart) de veldweg omhoog.  Boven aan de T-
splitsing bij zitbank gaat u R de veldweg omhoog.   
 

(Hier bij zitbank heeft u mooi zicht op de windturbines 
(EuroWindPark Aachen) in het Duitse plaatsje 
Vetschau, vlakbij Bocholtz. De route volgend ziet u 
een eindje verder links weer de beltmolen Op de 
Vrouweheide (1858), de hoogstgelegen korenmolen 
van Nederland).  
 

Boven aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u RD  
(groen/wit).  (Voor u ziet u beneden het Zuyderland 
ziekenhuis in Heerlen). Meteen daarna gaat u bij 
afsluitboom L (wit) het brede bospad omhoog. 20 
Meter voorbij infobord buigt het pad naar links 
(wit). Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R 
(wit).  Negeer twee zijpaadjes links. Aan de 3-
sprong gaat u R. (U verlaat hier de witte route). 
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R (wit-
rood/geel) omlaag. (Links staat hier een zitbank met 
mooi uitzicht over Ubachsberg).  Volg nu het smalle 
pad gelegen tussen weilanden en akkers. Aan de 
asfaltweg bij zitbank gaat u L (geel/groen).  Aan 
de T-splitsing in Ubachsberg gaat u L 
(Kerkstraat).  Loop rechts van de weg.  Voorbij 
huisnr. 95 gaat u R (voetpad) over de smalle 
klinkerweg.  Aan de T-splitsing gaat u R. Meteen 
daarna gaat u via nauwe doorgang L de smalle 
klinkerweg omhoog.  Bij plein gaat u RD 
(Klaverweerd) langs huisnr. 41.  Negeer zijweg 
rechts. Voorbij huisnr. 2 gaat u L (geel/groen) 
over het smalle tegelpad met rechts van u een 
speelweide.   
 

6.   Aan de kruising met klinkerweg gaat u RD 
(groen/geel).  Bij de St. Bernarduskerk (1841)  
gaat u R (Kerkstraat/ zwart/blauw/ rood).  
 

(Via de hoofdingang bij groot Christus Koningbeeld 
kunt via de kapel  het interieur van de kerk met de 
mooie glas in lood ramen bezichtigen. Voor meer info 
kerk zie infobordje bij hoofdingang).  
 

Negeer zijweg rechts en links. Aan de 3-sprong 
bij wegwijzer en wegkruis gaat u RD (rood).  
Voorbij huisnr. 2 loopt u RD over het links van de 
doorgaande weg gelegen voetpad. **** Bij 
parkeerplaats van sportcomplex In Gen Anker 
blijft u het dalende voetpad langs de doorgaande 
weg RD volgen. Negeer bij wegkruis zijweg 
scherp rechts. Meteen daarna gaat u schuin R 
(blauw/rood/bruin) over de veldweg. Waar de 
veldweg bij zitbank rechts omhoog buigt, loopt u 
RD   (rood) over het (gras)pad. (Een eindje verder 
passeert u de achterkant van camping Colmont). Aan 
de asfaltweg bij zitbank en wegkruis  gaat u L 
(blauw) omhoog en u loopt Colmont weer binnen.  
Aan de T-splitsing bij Corneliuskapel komt u weer 
bij het begin. 

 

 

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.   


