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treinstellen die rijden tussen
tussen Valkenburg, Kerkrade
en het Duitse Vetschau.

Station Simpelveld

Station Simpelveld

Het zuiden van Limburg

Het marktplein in Simpelveld staat aan de basis
van deze fietstocht langs vele hoogtepunten
rondom het plateau van Bocholtz dat onstaan is
door erosie van omliggende rivieren en beken.
Het plateau strekt zich uit tussen Wahlwiller, Eys,
Bocholtz en Orsbach.

de Eyserbeek.

Via de rotonde naast het gezellige terras van
restaurant Shoko, fietsen we links door de
'Dorpstraat' op weg naar de 'Stationstraat' langs
het station van de Zuid-Limburgse Stoomtrein
Maatschapij (ZLSM). De kosten van de miljoenenlijn wordt geschat op 1 miljoen per kilometer.
Vanaf 1934 werden er vooral kolen vervoerd van
diverse steenkolenmijnen. Anno nu heten veel
vrijwilligers u van harte welkom in een van de

Lengte: 31 km
Niveau: Gemiddeld

Parkeren: Marktplein Simpelveld
Deze route is niet geschikt voor racefietsen.

telt diverse plateau's.
Deze route verkent het
plateau van Bocholtz dat
wordt begrensd door het
dal van de Selser- en

Na een korte afdaling over
de 'St. Nicolaasbergweg',
fietsen we door het gehucht
'De oude molen' waar tot de
jaren '60 een watermolen als
Vakwerkhuis in Mechelen
korenmolen functioneerde.
Via het buurtschap Bosschenhuizen zetten we koers naar het gehucht
meter boven NAP het hoogst gelegen dorp van
Trintelen (88) waar oude boeren hoeves
Nederland mag noemen. In de verte gloort het
het dorpsbeeld bepalen.
vertrouwde beeld van het Vijlenerbos dat bestaat
uit een reeks van bossen die zich over ca. 8 km
EYS, WITTEM EN HET HEUVELLAND
uitstrekken tussen Epen en Vaals.
Via de 'Eyserweg' dalen we af naar het dal van de
Kort na het gehucht Harles fietsen we via knoopEyserbeek. In de gemoedelijkheid van het dorpje
punt (93) in de richting van Lemiers. Na enige tijd
Eys is een bezoek aan 'Herberg Bie de Tantes'
op het fietspad van de 'Rijksweg' in de richting
nauwelijks te weerstaan. Wie deze deugd tot het
van Nijswiller te hebben gefietst, slaan we na de
einde van de fietstocht wil uitstellen zal op de 'Witrotonde rechtaf.
temerweg' even de kuitspieren voelen aanspannen. Het leed is echter van korte duur. Op de
ORSBACH EN BOCHOLTZ
top wacht namelijk een van de mooiste picknick
Al snel verruilen we de drukte van het verkeer
plaatsen die Limburg rijk is.
voor de rust van de Orsbacher Wald. (96) Het
beschermde natuurgebied grenst aan het
In het plaatsje Wittem, dat ook wel bekend is als
gelijknamige Duitse dorp Orsbach. De asfaltweg
regionaal bedevaartsoord, passeren we het zoge
loopt gestaag omhoog tussen de velden naar
naamde Redemptoristenklooster dat rond 1730
Orsbach dat op het Duitse deel van het plateau
gebouwd werd. Het kloostercomplex omvat o.a.
van Bocholtz ligt.
een bibliotheek, een kloostertuin, een grafkelder
De route volgt knoopunten (97 en 89) door het
en een aantal kapellen. Het klooster is gelegen
centrum van Bocholtz. Via Bocholtzerheide en de
tegenover Kasteel WIttem. Het verhaal wil dat
Baneheide naderen we al snel het eindpunt van
Willem van Oranje enkele nachten in het kasteel
deze fietstocht op de markt van Simpelveld.
verbleef tijdens de 80-jarige oorlog. (87)
Vlak voor de Gulperberg (86) volgen we rivier de
Geul in de richting van Mechelen. (90) Gehuchten
als Elzet, Kleeberg en Melleschet brengen ons
steeds dichter bij het dorp Vijlen dat zich met 200

Kasteel Wittem
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88

Start: Marktplein Simpelveld
Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Dorpstraat.
Weg vervolgen naar Oranjeplein.
Flauwe bocht naar rechts om op Oranjeplein te blijven.
Flauwe bocht naar rechts naar de Stationstraat.
Neem de 1e afslag links, de Bulkemstraat op.

89

Volg knooppunten: 88 - 87 - 86 - 90 - 93 - 96 - 97 - 89
Neem op de rotonde van de Nijswillerweg de 1ste afslag naar Vroenkuilerweg.
Weg vervolgen naar Schiffelderstraat.
Linksaf naar Kloosterstraat.
1e straat rechts naar Marktsstraat.
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Einde: Marktplein Simpelveld
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