
 

 
 

Fietsroute Het Limburgse Leven route 

 

 

 

  

 

 

 

Start- en eindpunt: Bungalowpark Simpelveld, Kruinweg 1 in Simpelveld 

Afstand: 22 km 

 

Wie denkt aan Zuid-Limburg ziet een glooiend landschap met kabbelende beken voor zich. Een 

dorp op een heuveltop met een kerk en een café waar je kunt genieten van een goed stuk 

Limburgse vlaai of een koel glas trappistenbier. Onderweg fiets je over kronkelende 

landwegen en herinneren de wegkruisen en kapelletjes je aan het feit dat het hier een beetje 

hemel op aarde is! 

 

Fietsen in Zuid-Limburg 

Heuvels en dalen zijn een onlosmakelijk onderdeel van het Zuid-Limburgse landschap en maken 

dit gebied zo interessant. Toch kan dit ook lastig zijn. Om deze fietsroute voor zo veel mogelijk 

mensen toegankelijk te maken, hebben de samenstellers de lastigste/zwaarste trajecten 

vermeden, maar tegelijkertijd is geprobeerd de route zo boeiend en afwisselend mogelijk te 

maken. Desondanks is een fiets met minimaal 24 versnellingen beslist aan te bevelen. 

 

Routebeschrijving 

(R=rechtsaf, L=linksaf, KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid) 

 

1. De route start bij de hoofdingang van Bungalowpark Simpelveld. Fiets naar de voorrangsweg 

en ga daar R. 

 

2. Direct weer R (Sportlaan). De Sportlaan gaat over in een pad (ga tussen de palen door). Aan 

het eind L het fietspad op. 

 

3. Aan het eind van het fietspad R. Deze weg volgen tot in het dorp Baneheide (zie A). 

 

4. Bij Hoeve Heihof in Baneheide R. 

 

5. Je verlaat Baneheide (Goedenraadsbergweg) en houdt nu KP 87 aan. 

 

 

 

 

Deze route wordt aangeboden door Bungalowpark Simpelveld 

 



 

6. Je komt uit bij een vijfsprong met boom en picknickbank, een mooie plek om van het 

prachtige uitzicht over het Plateau van Bocholtz (zie B) te genieten. Je neemt hier de grindweg 

links van de boom. Deze weg met hier en daar een kuil gaat na een paar honderd meter over in 

een asfaltweg. 

 

7. Aangekomen bij de kruising met de voorrangsweg vind je aan de overkant een prachtige 

picknickplaats. Je gaat op deze kruising L en daalt af naar Wittem waar je langs de hoge muren 

van het klooster (zie C) het dorp binnenfietst. 

 

8. Bij de voorrangsweg L (Wittemer Allee). 

 

9. Je komt aan bij de kruising met de drukke Rijksweg. Dit is KP 87. 

 

10. Steek de kruising over en volg KP 86. 

 

11. Na KP 86 volg je KP 90. Na de korte steile klim volg je het pad tot je aankomt op de 

voorrangsweg in Mechelen. Daar ga je R richting Epen. 

 

12. Volg de Eperweg en ga na ca. 1 km L (Hurpescherweg). Je steekt het riviertje de Geul over 

(zie D). Er volgt nu een korte steile klim. 

 

13. Aan het eind van de weg L. Deze volgen totdat je op de Hoofdstraat in Mechelen bent. Ga 

daar R. 

 

14. De Hoofdstraat gaat over in de Pastoor Ruttenstraat (bij de splitsing links aanhouden). 

Direct na de kapel R (Capucijnerweg). 

 

15. Volg de Capucijnerweg tot de drukke Rijksweg en steek deze over. Je bent nu in het 

wijndorp Wahlwiller (zie E). Aan het eind van de weg R (Oude Baan). 

 

16. De Oude Baan gaat over in een pad dat je tot het eind volgt. Daar ga je L (steil paadje 

omlaag met aan het eind een hekje). Je bent nu in het dorp Nijswiller. 

 

17. Na het hekje R en aan het eind L (Kerkstraat). 

 

18. Kerkstraat volgen, rechts aanhouden, dan links aanhouden (Hofstraat, even klimmen). Je 

fietst langs de Sint-Dionysiuskerk (zie F). 

 

19. Hofstraat volgen tot aan de Provinciale weg en deze oversteken (let op, dit is een 

gevaarlijke oversteek). 

 

20. Volg het pad dat omhoog loopt langs de Platte Bosschen (hier moet worden geklommen). 

Aan het eind van de weg L (Baneheiderplateweg). 

 

21. Deze weg volgen (bij het kruisbeeld links aanhouden) tot aan de kruising met de Provinciale 

weg. Steek de Provinciale weg over, weer goed opletten bij het oversteken (Plateweg). 



 

22. Op de kruising L en vervolgens R (Hartjensweg). 

 

23. Neem de tweede weg links (bij het kruisbeeld) en het eerste pad rechts (tussen de palen 

door, Sportlaan). 

 

24. Aan het eind van de Sportlaan L en direct weer L. Je bent nu bij de hoofdingang van 

Bungalowpark Simpelveld, het startpunt van de route. 

 

 

Bezienswaardigheden onderweg 

A. Baneheide 

In Baneheide tref je alles aan wat je in een Zuid-Limburgs dorp kunt verwachten: een waterput 

(een zogenaamde zwingel- of draaiput), vakwerkhuizen, een waterpoel midden in het dorp en 

natuurlijk een kruisbeeld. De naam Baneheide heeft alles te maken met de ligging van het 

dorp. 'Bane' verwijst naar de Romeinse weg tussen Maastricht en Aken en 'heide' naar de hoge 

en droge ligging op het Plateau van Bocholtz. 

 

B. Plateau van Bocholtz 

Er wordt vaak gesproken over het Zuid-Limburgse heuvellandschap, maar 'plateaulandschap' 

zou eigenlijk een betere naam zijn. Het plateau bestaat uit een licht golvend landschap, maar 

doordat het miljoenen jaren werd doorsneden door rivieren en beken zijn de grote 

hoogteverschillen ontstaan. Het Plateau van Bocholtz waar je nu op fietst, wordt aan de 

noordkant begrensd door de Eyserbeek en aan de zuidkant door de Selzerbeek. 

 

C. Kloosters van Partij-Wittem 

Dit klooster werd tussen 1729 en 1733 gebouwd tegenover Kasteel Wittem. Het begon als 

Kapucijnerklooster, maar later werd het in gebruik genomen door de congregatie van de 

Redemptoristen. Het klooster is een bekend bedevaartsoord waar al sinds 1893 de heilige 

Gerardus Majella wordt vereerd. In het straatje naast het klooster vind je een winkel waar 

kaarsen, Mariabeeldjes en andere religieuze souvenirs te krijgen zijn. Natuurlijk zijn ook de 

cafeetjes niet ver weg. Zowel links als rechts van het klooster is er een te vinden. Als je de 

route vervolgt, kom je even later in de woonkern Partij. Daar fiets je langs het zusterklooster 

Mariëndaal van de Redemptoristinnen. 

 

D. Geul 

Het 58 kilometer lange riviertje de Geul ontspringt net over de Belgische grens, stroomt bij 

Cottessen Nederland binnen en mondt vlak bij Ittervoort uit in de Maas. In de Geul en het 

geuldal komen voor Nederland unieke planten- en diersoorten voor. Vanwege het 

snelstromende water zijn langs de Geul veel watermolens te vinden. 

 

E. Wijndorp Wahlwiller 

In Wahlwiller zijn drie wijngaarden te vinden: de Cunibertus Wijngaard, de Hubertus Wijngaard 

en de Wittemer Wijngaard. Sinds het jaar 2000 wordt op de laatste zondag van september het 

Wahlwiller Wijnfeest georganiseerd met proeverijen van lokale en regionale wijnen. Sinds 2004 

is Wahlwiller officieel erkend als wijndorp. 

 



 

F. Sint-Dionysiuskerk in Nijswiller 

Deze Romaanse kerk bestond al in 1178 en werd in 1895 uitgebreid. In 1905 werd de kerk nog 

eens ingrijpend vernieuwd. De Sint-Dionysiuskerk is gebouwd met kalksteen. 

 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

 

Deze route is ontwikkeld door Routebureau Nederland. 
Heeft u vragen of opmerkingen over deze route? Stuur dan een e-mail naar info@fietsenwandelweb.nl.  
Routebureau Nederland heeft deze route met de meeste zorg samengesteld. Routebureau Nederland en 

Fietsenwandelweb.nl zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze route(beschrijving). 
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