
 

185. SIMPELVELD 12km 

 

Deze wandeling is alleen mogelijk op 
woensdag en zondag. Dit is een hele 
leuke dagtocht met klimmen en dalen. 
Met een echte stoomtrein rijdt u van 
Simpelveld naar Wijlre (20 min.).  Dan 
wandelt u terug door het Eyserbos naar 
Eys waar u kunt pauzeren bij Herberg 
Bie de Tantes.  Dan door een prachtig 
natuurgebied  terug naar Simpelveld. 
 
Startpunt: Parkeerplaats van Pension 
"De Witte Keizerin" aan de 
Hennebergweg 1 te Simpelveld. 
Parkeer hier een half uur voor het 
vertrek van de trein. Het is 15 min. lopen 
naar het station 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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Startadres: Parkeerplaats Pension De Witte Keizerin, Hennebergweg 1 te Simpelveld 
 
1.   Met uw rug naar de parkeerplaats volgt u de asfaltweg naar L.  Negeer de veldweg rechts en 
volg de weg steil naar beneden.  Bij de 3-sprong voor de witte hoeve L.  Volg de asfaltweg tot de 
voorrangskruising en ga RD de St.Nicolaasbergweg omhoog.  Boven aan de T-splitsing L de 
Stationstraat in naar het station van Simpelveld. U rijdt met de trein naar Wijlre. 
 
2.    Tegenover het station van Wijlre kunt u eerst een stevige lunch nemen bij eetcafé A Gen Baan.  Met 
uw rug naar het station van Wijlre volgt u de weg naar L.  negeer de zijweg rechts en vlak daarna 
bij de Y-splitsing L aanhouden langs het spoor.  Ga L het spoor over en na 100m bij de Y-
splitsing L.  Volg de weg omhoog en boven bij de kruising R.  Op het hoogste punt heeft u bij een 
zitbank rechts een mooi uitzicht op Gulpen.  Volg de asfaltweg tot langs het Eyserbos.  Negeer 
het eerste bospad scherp rechts (blauw).  200m verder gaat u wel R het bospad in langs een 
bordje van Staatsbosbeheer (geel). 
   
3.   Neem het eerste bospad L.  Bij de kruising van bospaden R (groen/blauw/rood).  beneden bij 
de kruising aan de bosrand L door de bosrand.  Rechts een prachtig uitzicht.  U passeert een 
zitbank en bij de Y-splitsing R aanhouden (blauw).  Daal een trapje af en bij de asfaltweg R.  Na 
20m L de veldweg in.  Blijf in het weiland links van de heg lopen.  Rechts een mooi uitzicht op de 
kerk van Eys.  
 
4.    U passeert wat struikgewas en volgt verder het graspad links van de afrastering.  Nu 
opletten!  Bij een grote braamstruik gaat u door een stegelke en meteen R naar beneden weer 
door een stegelke.  Loop in het weiland RD naar beneden en ga R door een stegelke.  Dan meteen 
weer L door een stegelke. 
 
5.    Loop nu het weiland RD omhoog tot bij de verkeersweg.  Hier R.  De weg buigt naar links en 
neem hier scherp L de veldweg omhoog.  Boven komt u bij een T-splitsing met zitbank en 
wegkruis. Ook hier een mooi uitzicht.  (Als u wilt pauzeren kunt u naar Herberg Bie de Tantes in Eys 
lopen (300m).  Ga hier dan R het smalle pad in en daal de trappen af. Beneden aan de verharde weg R 
en Aan de T-splitsing L. Op de hoek is de herberg). 
 
6.  Hier L verder omhoog en volg geruime tijd de veldweg (geel).  Steek de asfaltweg over en ga 
R.  In Trintelen aan de grote 3-sprong met waterput en zitbank R door de Hamerstraat.  Aan de 3-
sprong voor het laatste vakwerkhuis R de veldweg in.  Volg deze geruime tijd tot voor een 
boerderij. Ga door het draaihekje naar de oprit en meteen L weer door een draaihekje het weiland 
in omhoog.  
 
7.  Loop langs een klein wit huisje.  Op de hoek van de afrastering L omhoog door de weilanden 
tot helemaal boven.  Boven steekt u het weiland RD over en via een draaihekje komt u aan een 
brede veldweg.  Hier rechts deze weg volgen.  Boven aan de verharde T-splitsing L.  
 
8.    In Bosschenhuizen op de kruising met de kapel R naaar beneden.  Negeer de zijweg links en 
bij de Y-splitsing met zitbank en wegkruis R over de veldweg.  Op het hoogste punt heeft u een 
mooi uitzicht op Simpelveld.  Volg de weg naar beneden en volg dan de smalle asfaltweg.  Bij de 
3-sprong RD omhoog terug naar Pension De Witte Keizerin waar u nog iets kunt eten of drinken 
op het gezellige terras. 
 
 

 
 


