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Praktische informatie:

Afstand: 15 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte Oranjeplein
Oranjeplein 3a, 6369 VD Simpelveld
Coördinaten: 50°49'58" N   5°58'57" E

Horeca: 
In centrum

Café Oud Bocholtz
Pastoor Neujeanstraat 11
6351 GK Bocholtz

Eetcafé Biljart Wehner-van Os
Rijksweg 31
6286 AD Wittem (Nijswiller)

Honden: aan de lijn

GPS-track en topografische kaart:
wandelzoekpagina.nl / zoek op 296

1. Vanaf bushalte Oranjeplein: zoek en volg blauwe bord P-ZLSM 
(Stationstraat). Direct na huisnr 27d bij zebra RA, dalend wandel-
pad. Vanaf station: vanaf voorkant van stationsgebouw even naar 
rechts en op hoek station bij zebra LA, dalend wandelpad.
 
Aan einde van dalend wandelpad RA. Kruispunt bij huisnr 64 RD. 
Op driesprong bij huisnr 5 LA. Op 1e straat (dat is ruim voor kerk) 
LA (Panneslagerstraat). Na huisnr 32 direct na brugje LA, wandel-
pad met links Eyserbeek. Kruispunt RD, tegelpad langs lage flats. 
Tussen 2e en 3e flatblok LA brugje over en direct daarna op asfalt-
padenkruising RA. Waar u rechts gebouw De Klimpaal ziet bij 
vuilnisbak 16 asfaltweg RD oversteken, asfaltwandelpad met 
rechts beek weer. Bij straatnaambordje Brandstraat naar links  
verder gaan over asfaltpad langs beek. Na 100m op 1e asfaltpad 
schuin LA en 30m daarna kruising asfaltwegje RD, asfaltwandel-
pad bos in. Verderop loopt u tussen beek en moerasbos, pad 
maakt linkerbochtje en komt langs grasland. Aan einde RA.  
Op drukke asfaltweg RA, verderop passeert u bord Simpelveld.  
In flauwe linkerbocht, kort na prachtige carréboerderij (nr 41),  
LA, boerenasfaltwegje. Verderop gaat u spoor onderdoor, wordt 
daarna halfverharde, licht stijgende landweg die u ca 700m  
blijft volgen.

Stoom afblazen doet de stoomtrein die u eventueel naar het station van 
Simpelveld rijdt. Voor de rijdagen en dienstregeling surft u naar deze site: 
www.zlsm.nl/. Buiten die rijdagen reist u met de bus of auto naar het 
startpunt. Stoom afblazen doet ú na de flinke beklimming van de heuvel 
waarop het prachtige en ook stille Platte Bos ligt. Voordat u daar bent, 
wandelt u eerst over prachtige wandelpaden langs de Eyserbeek en over 
schitterende landwegen en smalle akkerpaden door het Limburgse 
heuvellandschap naar het schattige dorpje Nijswiller. 

Na dat allerminst platte bos kuiert u over een weilandje en hoge akker-
wegen naar en door Bocholtz. Vandaar loopt u over licht glooiende  
akkers weer naar het station of de bushalte in Simpelveld.
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2. Let op: in flink stijgende linkerbocht rechts aanhouden, gras-
weg richting boshoek. Eenmaal langs bosrand maakt weg rechter-
bocht bos in en loop weg uit. Op asfaltwegje LA, u loopt Banehei-
de in. Tegenover huisnr 30 RA, halfverharde landweg. Aan einde 
op klinkers bij kruisbeeld RD!, smal paadje langs prikkeldraad. 
Loop prachtig paadje, eerst tussen akkers/graslanden met onder-
weg trapje en bijna aan einde links ravijntje, van bijna 1km uit. 
Op halfverharde landweg LA. In bebouwing van Nijswiller Vos-
senstraat met paar bochten (blijven) volgen. Op pleintje bij 
dorpspomp LA (An der Durpspomp). Na kerk bij straatnaambordje 
Hofstraat schuin LA trap op en boven RA. Aan einde RA en op 
asfaltweg LA. 
 
3. Aan einde kruising drukke weg RD. Na linkerbocht in daarop 
volgende rechterbocht LA richting parkeerplaatsje, infopaneel en 
banken. Bij 1e bankje achter infopaneel RA, smal slingerpad bos 
in en loop pad uit, maakt eerst flinke klim en komt aan einde door 
verruigd stukje grasland, blijf zoveel mogelijk langs bosrand (r) 
lopen. Aan graslandeinde voor bosrand RA en 10m daarna op 
driesprong LA. Blijf pad ca 500m volgen, onderweg kruising RD. 
Let nu extra goed op: waar loofbos overgaat in kleine stukjes 
hoog naaldbos maakt pad rechter- en kort daarna linkerbochtje,  
in dat linkerbochtje vage grasbosweg naar rechts negeren, 20m 
daarna op driesprong LA en dat pad uitlopen. Aan einde in bos-
rand LA, pad maakt rechterbocht naar weiland en dat RD overste-
ken. Aan einde van dat weiland op brede landweg RA. Bij kruis-
beeld RD, na woonboerderij gaat asfalt over in landweg. 100m 
daarna op ongelijke kruising bij bankje en kruisbeeld op 1e 
landweg LA. Boven op akker ziet u recht voor u kerktoren van 
Bocholtz. Na 1km aan einde (na bord Bocholtz) RA, drukke weg 
langs dorpsrand, blijf weg volgen, eind verderop gaat u spoor  
over (daar is ook horeca).
 
4. Na spoor op 1e straat LA (Past. Neujeanstraat). Op kerkpleintje 
tegenover huisnr 11 RA, passeer kerk rechts van u en daarna LA. 
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Op kruising met drukke weg RA. In ruime rechterbocht pas op 2e 
straat LA (Bongaarderweg). In linkerbocht van deze weg schuin 
RA (Bongerdplein). Na huisnr 48 RA en na nog een bochtje LA 
klaphekje door, wandelpad door hellend grasland met (misschien) 
een bord Schapenbeheer. 50m na 2 veeroostertjes op 1e kruisin-
kje LA, asfaltwandelpad met gelijk rechterbochtje en links verlan-
de beek, blijf paden daarlangs volgen. Aan einde LA (Prickart) en 
op 1e straat ook LA (Kievit), wat verderop gaat u weg en spoor 
onderdoor. Aan einde met knikje RD, landweg met links even 
hogere akker. Na ruim 1km (en stukje asfalt) drukke verkeersweg 
oversteken, aan overkant LA en 10m voor Aw RA en RD (Hartjens-
weg). Na ca 100m bij kastanjeboom met bankje en kruis RA, 
asfaltwegje met verderop rechts sportvelden. Na kleine km maakt 
wegje voor spoor linker- en rechterbochtje. Let op: ga niet spoor 
over maar direct na 1e spoorboom RA, wandelpad langs spoor-
emplacement (is legaal wandelpad). Ruim voor stationsgebouw  
LA en spoor over. Voor bus moet u vanaf voorkant van stations-
gebouw RA, aan einde van Stationstraat is bushalte.


