Wandelroute Veldbloemenroute
Deze route wordt aangeboden Bungalowpark Simpelveld

Start- en eindpunt: Bungalowpark Simpelveld, Kruinweg 1 in Simpelveld
Afstand: 8,3 km
Elk jaargetij laat op een andere manier de schoonheid van het Zuid-Limburgse landschap zien.
Zoals de herfst, wanneer de bomen goud kleuren en de akkers er verstild bij liggen. Of als
tijdens een koude winterdag een wit tapijt de heuvels bedekt. Zodra de lente aanbreekt, komt
in de bermen en velden een overweldigende kleurenpracht tot bloei. Margriet, zilverschoon,
boterbloem, duizendblad, kamille en niet te vergeten de klaproos!
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. Bij het kruisbeeld L.
3. Vlak voor het eind van de bosrand R de grindweg op.
Je hebt nu een mooi uitzicht over het Plateau van Bocholtz (zie A).
4. Volg de grindweg totdat deze een scherpe bocht naar links maakt. Houd daar rechts aan
(onverhard pad).

5. Neem het eerste onverharde pad links (rechtdoor loopt dood) en ga aan het eind R.
6. Dit pad maakt een scherpe bocht naar rechts. Je volgt nu de rood gemarkeerde route.
7. De rode route voert je onder het spoor door, aan het eind bij de hoofdweg R en dan de
eerste weg L (Bulkemsbroek). Ga aan het eind van Bulkemsbroek L (Broekerweg).
8. Aan het eind van de Broekerweg loop je door een draaihekje het weiland in.
9. Je loopt via een aantal (draai)hekjes door het weiland.
Dit is het dal van de Eyserbeek (zie B) die je links van je stroomt.
10. Je verlaat het weiland door een draaihekje bij een grote hoeve, Hoeve Vogelzang. Je houdt
daar rechts aan en pikt de gele route richting Trintelen op (weer door een draaihekje).
11. Na ca. 750 meter kom je bij een splitsing waar je rechts aan moet houden.
12. Je komt uit in Trintelen bij een vakwerkwoning. Direct links van deze woning ga je door het
draaihekje het pad op dat tussen twee hagen loopt. Dit pad komt uit bij een veldje dat je
oversteekt. Aan de andere kant van het veldje weer door een draaihekje een pad op.
13. Aan het eind R.
Wil je even bijkomen op een terras ga dan aan het eind van het pad niet R maar L. Na ca. 550
meter kom je bij Herberg de Bernardushoeve. Na deze pauze loop je terug over dezelfde weg.
14. Aan het eind L.
15. Na ca. 175 meter sla je L tussen twee kleine betonnen paaltjes door. Je loopt over een
smal onverhard pad tussen twee akkers. Aan het eind een trapje af en R.
16. Volg het pad, dat overgaat in een verharde weg (rechts aanhouden) tot op het pleintje met
de kapel in Bosschenhuizen. Houd daar links aan.
17. Ca. 250 meter na het pleintje (direct na het bord 'einde bebouwde kom') houd je rechts
aan. Deze weg gaat over in een slecht verhard pad.
18. Na ca. 300 meter ga je L, het pad tussen de velden door dat wordt gemarkeerd met groene
paaltjes.
19. Aan het eind R, een stukje dalen (na ca. 100 meter kom je langs de restanten van een oude
watermolen, zie D) en dan L op de splitsing. Doorlopen tot aan de voorrangsweg.
20. Kruising met voorrangsweg oversteken (Sint Nicolaasbergweg), aan het eind R, het spoor
van de Miljoenenlijn (zie E) oversteken en na het spoor L.

21. Bij het kruisbeeld loop je Bungalowpark Simpelveld weer op. Volg het kiezelpad tot aan het
receptiegebouw, het startpunt van de route.

Bezienswaardigheden onderweg
A. 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 loopt, wordt aan de
noordkant begrensd door de Eyserbeek en aan de zuidkant door de Selzerbeek.
B. Eyserbeek
De Eyserbeek is verantwoordelijk voor het uitslijten van het dal ten noorden van het Plateau
van Bocholtz, een proces dat miljoenen jaren heeft geduurd. Deze rivier ontspringt bij Bocholtz
en stroomt bij Gulpen uit in de Geul.
C. Trintelen
Trintelen is een gehucht dat is ontstaan langs de weg van Eys naar Ubachsberg. Op de
driesprong midden in het dorp vind je een eeuwenoude waterput (het puthuis is minder oud).
Vanaf Bosveld (nadat je het smalle pad tussen de hagen hebt verlaten) heb je een mooi uitzicht
op de hoogst gelegen windmolen van Nederland, 'Op de Vrouwenheide'.
D. Oude Molen
De Oude Molen (of Molen van Houben) was een watermolen aan de Eyserbeek die werd gebruikt
om koren te malen. Tot in de jaren '60 van de vorige eeuw heeft deze molen gefunctioneerd.
Op dit moment is het een rijksmonument.
E. 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 ZuidLimburgse 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.

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).

