718. SIMPELVELD 5,1km
Remigiuspad Simpelveld

De gemeente Simpelveld nodigt u graag uit om nader kennis te maken met het cultuurhistorisch erfgoed en de
fraaie natuur met prachtige vergezichten.
Er zijn vier thematische wandelingen uitgezet, die langs mooie, verrassende en historische plekjes van de kernen
Bocholtz en Simpelveld leiden. De routes zijn gemarkeerd met blauwe stoeptegels. Per route wijst een typerende
afbeelding u de weg. Geniet!
Het Remigiuspad (5,1km) leidt u vanaf het station van de ZLSM langs de cultuurhistorie in de kern van
Simpelveld. U wandelt onder andere langs een fraaie huizenrij, opgetrokken uit Kunrader steen en langs
vermoedelijk de oudste hoeve van Simpelveld, de Sint Nicolaashoeve naar het hart van Simpelveld. Ook passeert
u een aantal kloosters in en nabij de buurtschap Rode Put, genoemd naar het ijzerhoudend bronwater uit de
waterput. Het Remigiuspad (5,3 km), door Simpelveld, wordt gekenmerkt door stoeptegels met daarop een gele
ampul.
De blauwe tegelroutes zijn een initiatief van de gemeente Simpelveld en de VVV Zuid-Limburg.
Na afloop van de wandelingen is het aangenaam verpozen in een van de gezellige horecagelegenheden. ’s
Zomers is het heerlijk toeven op de terrassen en ’s winters wordt er binnen lekker warm gestookt!
Laat u verrassen door alle bijzonderheden van het Stoomstadje Simpelveld!
Voor meer informatie, kijk op www.stoomstadjesimpelveld.nl.
Startpunt: Eetcafé Bij Maxime, Vroenhofstraat 1, Simpelveld. U kunt parkeren in de straat, Let op! Niet in de
blauwe zone! Als u nergens plaats vindt kunt u gratis op de parkeerplaats van het station parkeren aan de
Stationstraat of op de parkeerplaats achter het Gemeentehuis..
.
Gps afstand: 5100m
Looptijd: 1.10
Hoogteverschil: 51m
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718. SIMPELVELD 5,1km
Het Station van Simpelveld (rijksmonument) is geopend in 1853 en had oorspronkelijk een lengte van maar liefst
100 meter. Dit hiels verband met het feit dat Simpelveld grensstation was aan de internationale treinverbinding
Aken - Maastricht. Hier werden de passen gecontroleerd en goederen ingeklaard. In 1975 werd het gebouw
gedeeltelijk gesloopt. Momenteel heeft het nog een lengte van 38 meter. Het station werd in 1992 gesloten voor
openbaar reizigersvervoer. Tot die tijd zat in dit gebouw ook de Koninklijke Marechaussee. Het station is vanaf
1995 in gebruik als startpunt en depot van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) met verbindingen
naar Valkenburg, Schin op Geul, Wijlre-Gulpen en Eijs-Wittem, naar Bocholtz en Vetschau (Aken) en
naarSpekholzerheide en Kerkrade. In het stationsgebouw bevindt zich een restauratie, een winkeltje en een klein
museum.
De stationsrestauratie is een voormalige visitatiezaal (douanezaal). Deze ruimte bezit nog de originele houten
overkapping uit het begin van de 20e eeuw en is ingericht in de stijl van de jaren twintig. (www.zlsm.nl).
1. Met uw rug naar de brasserie gaat u L door de
Irmstraat en aan de 3-sprong gaat u L door de
Meester Jongenstraat. Aan de kruising gaat u R
door de Stationstraat. Negeer zijwegen en u
passeert het station. Volg de hele route de
blauwe tegel met kelk (zover aanwezig)). Aan de
3-sprong gaat u R (St. Nicolaasbergweg) omlaag.
(Hier staan links huizen (1-11), gebouwd in 1916 met
Kunrader(kalk)steen. Deze steensoort is harder dan
mergel en wordt handmatig uit groeves in de directe
omgeving gehouwen. Omdat het om breukgesteente
gaat, kan deze steensoort niet machinaal ontgonnen
worden, omdat de steen dan breekt. Kunradersteen
werd al door de Romeinen gebruikt bij de bouw van
villa’s (grote boerenbedrijven) en openbare
gebouwen in Zuid-Limburg). Beneden aan de
kruising bij wegkruis (1945) en twee muurkruisen
(o.a. ’t Krutske 1893) gaat u RD (Oude
Molenstraat). (Tijdens processies wordt bij dit
wegkruis een rustaltaar ingericht. De hoeve links,
(Bulkemstraat 1) is de Sint Nicolaashoeve,
waarschijnlijk een van de oudste hoeves van
Simpelveld. Een houten balk op de binnenplaats
draagt de inscriptie I H S Anno 1659). Negeer
zijpaden. Een eind verder steekt u de Eyserbeek
over. (De Eyserbeek ontspringt in Bocholtz nabij
hoeve Overhuizen en mondt tussen het buurtschap
Cartils en Gulpen in de Geul uit. Het dorp Eys is naar
deze beek genoemd). Aan de T-splitsing bij stenen
wegkruis gaat u R omhoog. (U passeert meteen
links een waterput (in huisje). Hier tegenover staat
de korenmolen genaamd Oude Molen of Molen van
Houben. De watermolen stamt uit 1774 en werd
gevoed door de Eyserbeek. Deze werd ruim een
kilometer voor de molen afgetakt en vulde een
verjaarvijver, die de molen van water voorzag. In
1961 is de vijver gedempt. Van de oorspronkelijke
molen is o.a. de betonnen watertoevoergoot nog
zichtbaar). Negeer boven bij wegkruis veldweg
links omhoog. (U passeert vakantieverblijf De Witte
Keizerin (nr. 1).Het gebouw stamt uit 1708).
2. Aan de T- splitsing bij groot devotiekruis
(1946) gaat u R. Loop links van de weg. (Het kruis

is geplaatst uit dankbaarheid voor het overleven van
de Tweede Wereldoorlog. Het corpus werd
vervaardigd door een non uit het klooster Huize
Loreto in Simpelveld). Negeer zijweg rechts en
links omhoog. (Op het adres Stampstraat nr. 71
passeert u een woonboerderij, opgetrokken uit
Kunrader steen, met een nog authentieke voordeur.
Het huis Stampstraat nr. 55 heeft een unieke
geschiedenis. Bij graafwerkzaamheden voor de
kelder is in 1930 de beroemde sarcofaag (grafkist uit
de Romeinse tijd) van Simpelveld gevonden. In de
achtertuin
van
het
hoekhuis
Remigiusstraat/Stampstraat zijn de fundamenten van
een kleine Romeinse villa ontdekt). Aan de
voorrangsweg bij ANWB wegwijzer gaat u RD
verder door de Stampstraat. Bij hotel restaurant
Vallonneé heet de straat nu Dr. Poelsplein. (Deze
e
van oorsprong zijnde carréboerdij uit de 14 eeuw,
gebouwd met Kunrader hardsteen, is in 1978
verbouwd van boerderij tot hotel. Aan het einde van
het Dr. Poelsplein (tegenover nr. 19) ziet u rechts op
het grasveld een H. Hart/Christus Koning beeld
(1950). Dit beeld is een creatie van de kunstenaar
Charles Vos. De typische art-decostijl van het beeld
mag opmerkelijk genoemd worden voor een RoomsKatholieke geloofsuiting. Even verder bij huisnr. 9 ligt
een pand met een aparte zijgevel met daarin een nis
met een Mariabeeld uit 1890). Negeer zijweg links.
Steek nu voor de rotonde via het zebrapad de
weg over en steek vervolgens bij antiekwinkel
via het zebrapad de Dorpstraat over en loop RD
(Markt). (Op de rotonde staat een kunstwerk,
genaamd ‘De Poort’. Dit is vervaardigd door Désirée
Tonnaer ter gelegenheid van de herinrichting van de
Markt in 1994. In 2008 is dit kunstwerk verplaatst
naar de rotonde. Het kunstwerk is opgebouwd uit aan
de Romeinse stijl refererende zuilen. Hierop is een
aantal symbolen samengevoegd tot een plastische
vorm. Een schelp, een kelk en hulstblad zijn
herkenbaar. De Jacobsschelp verwijst naar het
wapen van de kern Bocholtz. De kelk verwijst naar
het doopsel van de Frankische koning Clovis en
vertegenwoordigt de kern Simpelveld. Het hulstblad

heeft te maken met een interpretatie van de
herleiding van de naam Simpelveld, namelijk
Sempervivetum, hetgeen hulstbos betekent. Het
wegkruis is in 2007 door de Heemkundevereniging
‘De Bongard’ (Simpelveld/ Bocholtz) geplaatst. Het is
een verkleinde kopie van het historisch kruis dat vóór
1900 tot ongeveer 1960 voor de gevel van het
toenmalige café Het Poortje heeft gestaan). Steek
deze weg over en loop nu verder RD (Markt) met
rechts van u de Eyserbeek. (Hier heeft u mooi
uitzicht op het gemeentehuis. In 2002 is het oude
gemeentehuis vervangen door het huidige. De
huidige gemeente is tot stand gekomen bij de
gemeentelijke herindeling in 1982. De twee tot dan
toe zelfstandige gemeenten Bocholtz en Simpelveld
werden toen grotendeels samengevoegd. De
gemeente heeft 10.844 inwoners (1 januari 2014) en
heeft een oppervlakte van 16,03 km²)
3. Loop nu verder RD links van het gemeentehuis.
Negeer
tegelpad
links
en
loop
RD
(Hoogenbeergvoetpad). Meteen daarna aan de Ysplitsing bij zitbank gaat u L met rechts van u de
Eyserbeek. (Hier ziet u schuin rechts voor u het
torentje van de kapel (1875) van het klooster van de
Zusters van het Arme Kind Jezus (Huize
Loreto)).Negeer vlonderpad en brug rechts. U
passeert een (afgesloten) pittoresk bruggetje.
(Hier ligt de ingang van het Hellingbos met de 14
Kruiswegstaties, de H. Hart kapel en de Lourdesgrot
(zie infoborden). Het Hellingbos en de Kruisweg
behoorden vroeger tot het rechts gelegen
kloostercomplex
Huize
Loreto.
De
kleine
begraafplaats van het klooster bevindt zich in een
stille hoek van het bos). Volg het voetpad verder
RD. (Even verder passeert u rechts de tot woningen
verbouwde voormalige gebouwen van het klooster
Huize Loreto (Zusters van het Arme Kind Jezus). Het
beeld dat u ziet is de heilige Sint Joris). Aan de
asfaltweg bij zitbank gaat u L. (Hier ziet u voor u ’t
Kanthuis (no.12), de voormalige woning (1878) van
de rector van het klooster Huize Loreto. Hier heeft u
ook mooi uitzicht op de achterkant van het St.
Jozefklooster en het klooster Huize Loreto). Negeer
bij wegkruis zijweg rechts en meteen daarna
zijweg links omhoog en volg de stijgende weg,
die hier naar rechts buigt, RD. Negeer twee
zijwegen links en volg verder de stijgende weg,
die hier weer naar rechts buigt, RD. (Hier in het
buurtschap Rode Put staat links de Onze Lieve
Vrouw Sterre der Zee kapel (1951). Zie infobordje bij
kapel. Het buurtschap is genoemd naar het
ijzerhoudend bronwater van de waterput, die tot
midden jaren vijftig van de vorige eeuw tegenover de
kapel stond. Het bronwater werd toen nog door de
bewoners en de zusters van het naburig klooster
gebruikt als drinkwater. Na de aanleg van de
waterleiding werd de put afgebroken. Ter
gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de
buurtvereniging in 2006 is de put (bij picknickbank)
opnieuw opgebouwd). Boven buigt de weg naar
rechts (Pater Damiaanstraat).
4.
Aan de 3-sprong gaat u L onder het
spoorwegviaduct door. (Als u de route wilt afkorten,
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dan loopt u hier RD omlaag. Beneden aan de 4sprong gaat u RD. Ga nu verder bij punt 6 )
Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L
omhoog. (U kunt hier R omhoog lopen naar het
voormalig patersklooster Huize Damiaan. Damiaan
Simpelveld steekt hoog boven het dorp uit en is een
voormalig seminarie, dat door de paters van de Orde
van de Heilige Harten werd gebouwd. De
kloosterkapel, de bibliotheek en de typische
kloostersfeer uit het begin van de vorige eeuw willen
de huidige eigenaren voor hun bezoekers behouden.
Het gebouw is momenteel in gebruik als
groepsaccommodatie en feest- en vergaderlocatie).
De asfaltweg buigt bij huisnr. 40 rechts verder
omhoog. (Hier ziet u links de voormalige spoorlijn
Aken-Maastricht, die nu geëxploiteerd wordt de Zuid
Limburgse Stoomtrein Maatschappij).Negeer bijna
boven veldweg links. (Hier ziet u voor de
windturbines van het EuroWindPark Aachen).Vlak
daarna neemt u het graspad R gelegen tussen
akkers. (Rechts ziet u het torentje van het klooster
Damiaan). Aan het eind van de links staande haag
buigt het pad rechts omlaag het bos in. Na
trappen en bij draaihekje buigt het pad naar links.
(Hier ziet u rechts in de tuin van het klooster
Damiaan een groot houten kruis staan). Via het
bruggetje steekt u de Eyserbeek over. (Hier ziet u
links woningen in het buurtschap Waalbroek. De
naam Waalbroek is afgeleid van ‘Waal’ (Franstalige)
en ‘broek’, een moerassig gebied. Het buurtschap ligt
in het dal van de Eyserbeek). Volg nu het pad langs
het beekje en loop een eind verder onder het
spoorwegviaduct door. Aan de asfaltweg gaat u
R.
5. Aan de 4-sprong gaat u L (Kloosterstraat). (U
passeert het St. Jozefklooster (nr. 70) daterend uit
1897
(voormalig
meisjespensionaat).
Negeer
doodlopende weg links. Bij kunstwerk passeert u
het imposante klooster Huize Loreto (nr. 68) (zie
infobordje) en de kapel. (De ‘Kulturkampf’, die van
1872 tot 1879 in het nabijgelegen Pruisen onder
kanselier Bismarck woedde, had een massale
uittocht van kloosterlingen tot gevolg. Velen vonden
een toevlucht in Limburg). Negeer zijwegen en loop
RD. (U passeert huisnr. 54, een karakteristieke
gebouw met een gevelsteen waarin het jaartal 1921
gemetseld
is).
Aan
het
Kloosterplein
(winkelcentrum) loopt u verder RD.
Aan de kruising met voorrangsweg en bij kerk
steekt u het zebrapad over en gaat u R
(Dorpstraat).
Vlak
daarna
gaat
u
L
(Pastoriestraat). (Op huisnr. 3 is in 1937 Prof. Dr.
J.H. (Jacques) Boom geboren (zie infobordje). U
passeert op huisnr. 13 de voormalige kapelanie
(1778). Links hiervan ligt de pastorie. De pastorie
dateert oorspronkelijk uit 1683. Het gebouw is een
carréboerderij waarbij de verschillende gebouwen
van het complex rondom de binnenplaats zijn
gebouwd. In 1778 is het gebouw, na meerdere
berovingen tijdens de Tachtigjarige Oorlog, hersteld
en uitgebreid. Opvallend zijn de kozijnen van
Naamse steen en de zandstenen gevelsteen boven

de ingang. De pastorie is lang bewoond geweest
door Arnold Dydden. (Zie infobordje bij huisnr. 15).
Links passeert u de ingang van de St.
Remigiuskerk. (Deze kerk is een neoromaanse
kruisvormige kerk met drie schepen. De huidige kerk
dateert uit 1921 en is van de hand van Caspar
Franssen, die een opleiding volgde bij de bekende
architect dr. Pierre Cuypers. De toren werd in 1935
toegevoegd. De kerk is geheel gebouwd in
regelmatig gekapte Kunrader steen van ongelijke
grootte en voorzien van rondboogvensters met
mergelstenen omlijstingen. Tot de inventaris behoren
een orgelgalerij op hardstenen zuilen uit ca. 1750,
een communiebank, een preekstoel en twee
biechtstoelen uit de 19e eeuw. Door een glazen deur
kunt u via de zijingang het interieur van de kerk
bezichtigen In juli en augustus is de kerk elke
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woensdag van 14-16 uur geopend). Aan de 4sprong gaat u RD (Irmstaart). U komt weer bij het
eetcafé waar u nog iets kunt eten of drinken.
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Na de wandeling kunt u nog Ivo’s Sportshop
bezoeken aan de Kloosterstraat 29 te Simpelveld. De
zaak
biedt
een
ruime
keuze
in
wandelschoenenschoenen van Lowa, Hanwag,
Meindl, Salomon en Teva. Tevens vindt u er
wandelkleding, rugzakken, stokken etc.

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE:
www.kroegjesroutes.nl

