
 

 
 

Wandelroute Plateau route 

 

 

 

  

 

 

 

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

Afstand: 10,4 km 

 

Het Plateau van Bocholtz is de glooiende vlakte tussen de Eyserbeek in het noorden en de 

Selzerbeek in het zuiden. Vanaf de hoogste punten heb je er een schitterend uitzicht over het 

Limburgse land. Door de slijtende werking van het water die eeuwenlang heeft 

plaatsgevonden, zijn vooral aan de randen van het plateau dalen, groeven en grubben 

ontstaan die het landschap zo gevarieerd maken. Eén stap buiten Bungalowpark Simpelveld en 

je bevindt je midden in deze wonderschone omgeving. 

 

Wandelen 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 wandeling 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. 

 

Let op 

Deze wandeling gaat deels over onverharde paden die na regenperiodes modderig kunnen zijn. 

Wandelschoenen zijn daarom beslist aan te bevelen. 

 

Routebeschrijving 

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

 

1. De route start bij de receptie van Bungalowpark Simpelveld. Links van het receptiegebouw 

begint een kiezelpad dat je volgt tot het eind van het park. 

 

2. Ga bij het kruisbeeld bij de uitgang van het park rechtdoor. Volg het onverharde pad langs 

het spoor van de Miljoenenlijn (zie A), steek het spoor dus niet over. 

 

3. Aan het eind van het pad daal je twee trappen af en ga je L. Volg nu de rood gemarkeerde 

route. 

 

 

Deze route wordt aangeboden door Bungalowpark Simpelveld 

 



 

4. De rode route leidt je door een bos en stuurt je aan het eind daarvan R. Je komt bij een 

splitsing waar de rode route L slaat richting Wahlwiller. Ga daar niet L, maar houd rechts aan 

richting Overeys. 

 

5. Neem het eerste onverharde pad links. Dit is het pad bij de boom met kruisbeeld en 

picknickbank. 

 

6. Op de splitsing R richting Overeys. 

 

7. Nadat je het spoor bent overgestoken L (Op de Kamp). 

 

8. Eerste weg L, het spoor weer over . Deze weg volgen tot aan de vijfsprong met boom, 

kruisbeeld en picknickbank. 

 

Je hebt vanaf hier een prachtig uitzicht over het Plateau van Bocholtz (zie B). 

 

9. Op de vijfsprong ga je L. Houdt direct daarna rechts aan op de splitsing (gele route). 

 

10. Volg deze weg helemaal naar beneden totdat deze bij de hoeve een scherpe bocht naar 

rechts maakt. In de bocht zie je aan je linkerhand een draaihekje. Daar ga je het weiland in. 

 

11. Verlaat het weiland aan de andere zijde weer door een draaihekje. Je bevindt je nu in 

Nijswiller op de Franciscanessenweg. Aan het eind L. 

 

12. Ga na ca. 50 meter R het smalle verharde pad op. Aan het eind daarvan L. 

 

Vanaf hier kun je de Sint-Dionysiuskerk even verderop zien liggen (zie C). 

 

13. Volg de weg langs een boerderij tot voorbij het bord 'doodlopende weg'. De weg gaat over 

in een onverharde weg. 

 

14. Even later zie je een zwart paaltje staan. Volg nu de zwarte route. Na enige tijd gaat het 

onverharde pad over in een grindweg. Daar ga je rechtdoor (nog steeds de zwarte route). Ga 

aan het eind van het grindpad R. 

 

15. Houd op het pleintje met waterpoel rechts aan (links kan ook, maar is minder mooi) en sla 

links van Hoeve Heihof de Hartjensweg in. 

 

16. Neem het eerste grindpad links en daarna het eerste onverharde pad rechts (daar waar het 

grindpad een bocht naar links maakt). 

 

17. Aan het eind rechts R (grindweg) en vervolgens L. 

 

18. Aan het eind bij het kruisbeeld loop je R Bungalowpark Simpelveld weer op. Volg het 

kiezelpad tot aan het receptiegebouw, het startpunt van de route. 

 



 

Bezienswaardigheden onderweg 

A. Miljoenenlijn 

Vanaf 1853 werden er in Zuid-Limburg spoorwegen aangelegd om de steenkolen uit de mijnen 

te kunnen vervoeren. Het 12 kilometer lange baanvak tussen Simpelveld en Schaesberg, dat 

aansloot op het al bestaande traject van Maastricht naar Aken, werd tussen 1925 en 1934 

aangelegd. Dit baanvak heeft als dubieuze bijnaam de 'Miljoenenlijn'. Dit vanwege de enorm 

hoge kosten die hiermee waren gemoeid, ongeveer 1 miljoen gulden per kilometer. In 1988 

werd de lijn na jarenlang getouwtrek definitief opgeheven. In hetzelfde jaar is de Zuid-

Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) opgericht met als doel het behoud van dit 

bijzondere traject en het exploiteren van een toeristische stoomtreindienst. Ga voor meer 

informatie naar www.zlsm.nl. 

 

B. Plateau landschap 

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 loopt, wordt aan de 

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

 

C. Sint-Dionysiuskerk in Nijswiller 

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

eens een 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). 

http://www.fietsenwandelweb.nl/
mailto:info@fietsenwandelweb.nl

