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Deze pittige maar zeer mooie wandeling voert u langs oogstrelende panorama's, in elk jaargetijde even
mooi. U passeert de bekende stegelkes, knotbomen, doornheggen holle wegen etc
Startadres: Parkeerplaats Pension De Witte Keizerin, Hennebergweg 1 te Simpelveld
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39. SIMPELVELD 16km
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

Startadres: Parkeerplaats Pension De Witte Keizerin, Hennebergweg 1 te Simpelveld.
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u de asfaltweg L eerst iets omhoog, dan naar beneden en dan bij
de 3-sprong 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 R een veldweg in. Na 500m wordt de weg smaller en komt u bij een
trappenpad. Dit gaat u af tot op een brede veldweg en dan R via een tunnel onder het spoor
door.
2 Na 150m komt u in Bulkem aan de verkeersweg. Steek over en ga R voorbij een grote uit
natuursteen gebouwde boerderij (1842). 25m na deze boerderij L (Bulkemsbroek) en steek de
Eyserbeek over. Op een dwarsweg gaat u L. Bij huisnr.24 rechtdoor via een stegelke het weiland
in. Houdt nu via 2 stegelkes zelfde richting aan en loop rechtdoor langs de afrastering door het
weiland tot u rechts een wit gekalkt huis ziet en recht voor u boerderij Vogelzang.
3. Hier door de stegel en meteen weer R via een stegel het brede grindpad op. De boerderij is nu
links van u. Loop voorbij de boerderij door een droogdal. Volg het pad rechtsaanhoudend, dat
bij een paar bomen overgaat in een holle weg. Deze komt uit op een veldweg waar u R aanhoudt,
omhoog richting Trintelen.
4. Boven in Trintelen komt u aan een asfaltweg (Hamerstraat). Deze loopt u naar links af. Na
200m bij een dwarsweg gaat u R. Links staat een stenen kruis. Langs een antiekwinkeltje en na
40m L een veldweg in (geel). De iets dalende weg voert u tussen , met heggen omzoomde
weilanden door. In de verte ziet u op een heuvel het Eyserbos en de zendmast. Van links voegt
zich een veldweg bij u maar u blijft in dezelfde richting lopen tot vlak voor het dorp Eyserheide
waar u op een verharde weg uitkomt.
5. Hier naar L het dorp in. Hier heeft u prachtige vergezichten. Bij een wegsplitsing houdt u links
aan, verder het dorp in. Even later ziet u rechts een Mariabeeld en een weg naar rechts die u
negeert. De asfaltweg naar Eys negerend neemt u de doodlopende weg rechtdoor. Bij huisnr.35
maakt de weg een bocht naar links en buigt dan scherp rechts af.
6. De weg wordt een veldweg en daalt lichtjes tussen de weilanden door. De weg buigt naar
links. In de verte op een heuvel ziet u het dorp Trintelen. De weg wordt een graspad en steeds
smaller. Door enkele stegelkes het pad rechtdoor volgen. In het dal voor u ziet u spoedig de
kerktoren van Eys. Blijf rechtdoor lopen richting Eyserbos en u komt uit op een verharde weg.
Hier R 15m bergop en dan links het trappenpad op dat in het bos voert.
7. Volg het brede bospad en bij de eerste dwarsweg gaat u L. Bij de bosrand ziet u spoedig een
rustbank met prachtig uitzicht voor een pauze. Bij een kruispunt van paden in het bos loopt u
rechtdoor en waar het pad naar rechts buigt neemt u L het kronkelige smalle bospaadje naar
beneden (bord Staatsbosbeheer) Enigzins de bosrand volgend komt u uit op een brede veldweg
waar u L gaat.
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8. De weg wordt enigzins hol. Na een poos loopt u over de brug van de spoorlijn. De weg
wordt weer hol met steile bermen. 350m na de brug gaat u L via een nauwe doorgang het
weiland in (blauw/geel paaltje).
Volg het stegelpad door de weilanden en passeer twee
stegelkes. Loop rechtdoor tot weer een stegelke en ga R. U loopt onder een rij populieren door.
Rechts ziet u kasteel Cartils.
9. U komt bij de Eyserbeek. Loop door een stegelke naar L, en direct hierna R over een smalle
brug over de beek. Loop door de weilanden via enkele stegelkes in de richting van een groep
huizen die u rechts voor u ziet. (Cartils) Vlak voor dit gehucht komt u op een brede veldweg uit
en gaat even naar R. Aan de 3-sprong L tussen een paar boerderijen door. Direct na deze
boerderijen L de rode paaltjes volgen (staat pas na 100m).
10. Via een holle weg loopt u bergop tot boven bij het monument. Loop door tot de verkeerweg,
steek schuin naar rechts over en ga de veldweg in. Rechts staat een veldkruis onder twee
bomen. Blijf de weg 1,6 km volgen. U passeert een laagstamboomgaard en komt uit op een
kruispunt van wegen. (vijfsprong met bank en ijzeren kruis.) Loop hier rechtdoor en na 30m bij de
Y-splitsing gaat u R. Bij het kruispunt met de wegwijzer loopt u rechtdoor richting Nijswiller.
11. Voor een boerderij draait de weg naar rechts en u steekt de beek over. Bij het sportveld
draait u met de weg mee naar links en loopt u het dorp in. Volg de weg tot u niet meer verder
kunt en ga L de Kerkstraat in. Steek weer de beek over en als de Kerkstraat rechts buigt richting
kerk gaat u RD de Vossenstraat omhoog (blauw/zwart). Boven aan de 3-sprong RD de
doodlopende weg in, die een veldweg wordt.
12. Loop tussen de weilanden door. Nu opletten! Bij een rustbank neemt u schuin rechts het
smalle paadje (blauw/zwart). Vervolg het pad met rechts een houten hek langs een diepe grubbe.
Pas op, glijdt niet uit. Op een kruispunt van wegen gaat u rechtdoor richting Baneheide. In het
dorp op de verharde weg naar R en loop langs enkele boerderijen. Vlak voor boerderij De Heihof
gaat u L de Hartjensweg in. Bij de 3-sprong RD.
13. Blijf de weg volgen tot bij een alleenstaande boom met een stenen kruis. Hier gaat u L. U
passeert het sportcomplex van Simpelveld. Geleidelijk dalend ziet u rechts recreatiepark
Simpelveld. Loop rechtdoor tot de afrastering bij het spoor en ga bij de dwarsweg L. Na 100m R
het spoor oversteken en aan de overzijde naar R. Dan Meteen L de St.Nicolaasbergwerg in en bij
de kruising RD door de Oude Molenstraat. Over de beek en bij de 3-sprong weer rechts omhoog
terug naar De Witte Keizerin.

