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Een leuke en verrassende route om Simpelveld en omgeving te verkennen
Startpunt: Parkeerplaats van Pension "De Witte Keizerin" aan de 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.
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109. SIMPELVELD 6km
Startpunt: Parkeerplaats van Pension "De Witte Keizerin" aan de Hennebergweg 1 te Simpelveld.
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u de asfaltweg L iets omhoog, dan naar beneden en dan bij de 3sprong L over de Eyserbeek en door de Oude Molenstraat. Bij het kruispunt RD door de
St.Nicolaasbergweg omhoog en bij het spoor R (groen). Bij het seinhuis L de spoorlijn over en
op de T-splitsing L. Bij een Y-splitsing met stenen veldkruis L aanhouden (geel) en door het
bungalowpark. Na 250m bij de asfaltweg RD.
2. Bij de T-splitsing aan het einde van de Kruinweg even naar L, en steek de verkeersweg over.
Aan de overzijde neemt u de verharde veldweg rechts in zuid-oostelijke richting. Bij de 3-sprong
met bank en kruis volgt u de bocht naar L. Bij de volgende splitsing met paaltje Gas-Unie gaat u
L.
3. Bij de asfaltweg even rechts, steek de oude spoorlijn over en meteen weer links onder de
spoorbrug door. Volg de licht dalende Schiffelderstraat. Beneden bij de Kloosterstraat R
richting klooster en voorbij de school De Klimboom neem u het voetpad L. Loop door het park
linksaf richt het grote gebouw (Gemeentehuis) en loop er links omheen. U komt op de Markt en
gaat R helemaal om het Gemeentehuis heen.
4. Neem nu het Hoogenberg Voetpad links van het Gemeentehuis. Rechts van u loopt de
Eyserbeek en links een beboste helling. Na 500m gaat u L door een half draaihekje omhoog het
park in. U volgt nu de 14 staties tellende kruisweg linksaanhoudend. Vlak na statie 3 gaat u R
omhoog en na 5 gaat u L. Neem het eerste pad R en verlaat het park. Op de grote weg L en na
50m R de Oude Molsbergweg omhoog.
5. Boven op de T-splitsing L en loop door tot een Y-splitsing met rechts een vakwerkhuis en
boerderij uit 1732. Neem de weg L bij het kruisbeeld en na 100m L een veldweg in
(Molsbergervoetpaadje). Via enkele draaihekjes wordt dit een weidepad en daal langs de
prikkeldraad omlaag.
6. Bij de Grachtstraat gaat u L omlaag en neem de tweede weg R. Voor het beeld van Christus
Koning 1949 gaat u L en bij de T-splitsing weer L. Na 25m neemt u R het smal voetpad langs de
Eyserbeek. Aan het einde de asfaltweg oversteken en RD weer een klein voetpad in.
7. U loopt achter langs een paar flatgebouwen en als het pad rechtsaf slaat gaat u RD over het
gras langs de beek. Bij weer een asfaltweg steekt u schuin naar links over (speeltuintje) en loopt
u verder over het gras met de beek rechts van u. Bij de volgende asfaltweg neemt u schuin links
het voetpad langs de beek. U komt weer bij de Oude Molenstraat en gaat R. Daarna weer R
omhoog terug naar "De Witte Keizerin" waar u een speciaal kopje koffie kunt drinken!

