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Een echte panoramawandeling met geregeld prachtige uitzichten op de graanvelden en heuvels. 
Het is een gemakkelijke wandeling zonder steile hellingen. 
 
Startpunt: Parkeerplaats bij Pension De Witte Keizerin Hennebergweg 1 te Simpelveld 
 
U rijdt naar het station en volgt het spoor. Dan R de St.Nicolaasbergwerg in en bij kruispunt RD de Oude Molenstraat in. 

Bij T-splitsing R omhoog naar Hennebergweg 1.
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130. SIMPELVELD 10km 
 

Startpunt: Parkeerplaats bij Pension De Witte Keizerin Hennebergweg 1 te Simpelveld. 
 
1. Met uw rug naar de ingang van De Witte Keizerin loopt u naar R en bij de T-splitsing L langs de 
witte huizen.  Negeer 2 zijwegen naar rechts en loop RD de bebouwde kom uit over de 
Bosschenhuizenweg.  Neem de eerste weg R en langs een zitbank volgt u de holle weg omhoog. 
 Bijna boven bij een bosje en zitbank kunt u even achterom kijken voor een prachtig uitzicht.  
 
2. Loop verder door tot de T-splitsing en ga R (zwart/blauw). Na 10m schuin R het graspad 
omlaag langs de heg. Rechts alweer een mooi uitzicht.  In Huls bij de verkeersweg R en neemt u 
de tweede straat L (Kapelstraat, bruin/blauw).  Deze weg wordt een veldweg.  Loop door tot de 
verkeersweg en ga R.  Na 20m L de asfaltweg in (Keverberg, blauw). 
   
3. Bij de Y-splitsing R aanhouden en kort daarna bij de 3-sprong weer R langs de 
laagstamboomgaard (blauw). Volg nu de veldweg en bij de T-splitsing L het smalle pad volgen. 
 De mooie natuur wordt hier gestoord door het lawaai van de snelweg.  Volg dit pad geruime tijd. 
Het pad daalt en bij een bocht naar links komt u bij een 3-sprong. 
   
4. Hier scherp L langs een slagboom (blauw/geel).  Iets verder bij de Y-splitsing R aanhouden 
over het smalle pad het bos in (blauw/geel).  Volg het bospad geruime tijd en bij een 3-sprong 
met links een rotswand (groeve Putberg) gaat u R de trapjes af (blauw).  Bij een mergelmuur RD. 
U passeert een watervalletje.   Volg geruime tijd de bosrand en u komt bij een T-splitsing.  Hier R 
(geel/groen/blauw). 
   
5. Bij een 3-sprong L tot de verkeersweg (geel/blauw).  Steek over en ga R.  Na 100m L de smalle 
asfaltweg in (geel/blauw).  U passeert een zitbank met mooi uitzicht, een prima plekje om te 
pauzeren. Bij de T-splitsing R (geel/zwart) en bij de (met wegkruis tussen twee bomen) L de 
veldweg omlaag tussen de akkers door (zwart).  Volg deze veldweg geruime tijd met weer mooie 
uitzichten.  Als de weg bij een zitbank naar links draait gaat u hier RD door het weiland langs de 
heg (voetpad).  
 
6. In Bosschenhuizen bij de asfaltweg R.  Bij de 3-sprong voor de kapel R aanhouden en bij de 
kruising R.  Na 100m bij een dikke boom neemt u de veldweg naar L (zwart).  De weg wordt een 
graspad en dit volgt u geruime tijd met alweer een prachtig uitzicht.  Steek RD een veldweg over 
en volg de afrastering aan uw rechter hand. Ga door het draaihekje en loop RD door het weiland 
richting bosje (drie drinkbakken)  
   
7. Bij het bosje RD door het weiland omlaag met het bosje aan uw rechterhand.  Via een 
draaihekje verder naar beneden lopen.  Aan het einde van de afrastering komt u bij een wit 
huisje. Rechts ziet u Hoeve Vogelzang. Let op!  Ga hier haaks naar L het weiland in richting een 
draaihekje (dus niet richting het rechts gelegen draaihekje). Door het hekje en volg de afrastering 
aan uw rechterhand. 
   
8. Na 200m door een draaihekje naar het rechter weiland.  Loop naar het volgende draaihekje op 
de hoek van de heg.  Via nog een hekje komt u bij een wit huis aan de asfaltweg.  Hier R. U bent 
nu in het buurtschap Bulkensbroek.  Bij de 3-sprong RD en dan via een draaihekje het weiland in. 
Volg nu de Eyserbeek RD.   Volg de beek langs de zuiveringsinstallatie tot de asfaltweg en ga R. 
Bij de 3-sprong RD (zwart/groen) omhoog terug naar De Witte Keizerin waar u een hapje kunt 
eten. 
 
 
 

 

 


