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Het startpunt van deze wandeling is de parkeerplaats aan 
de Hulsbergerweg in Huls, Simpelveld. Met je rug naar de 
parkeerplaats loop je recht omhoog richting Huls.

A   Hulsbergweg
Langs de Hulsbergweg staat een wegkruis, een religieus 
aandenken typisch voor Zuid-Limburg. Dit kruis herdenkt 
een boer die op deze steile weg overreden werd door 
zijn eigen kar. De Romeinen plaatsten ook religieuze 
monumenten langs de weg, zoals graven. Zo zouden 
zoveel mogelijk voorbijgangers de overledene kunnen 
gedenken.

Vervolg je weg en sla na ongeveer 250 meter linksaf 
een onverhard pad in. Hier staat een bord met de aan-
duiding dat je de bebouwde kom van Huls verlaat. 
Eenmaal beneden sla je linksaf de Loevemicherweg in 
en blijf je rechtdoor lopen. De weg gaat hier over in de 
Wissemicherweg.

B   Wissemicherweg
Dit is ‘het dak van Nederland’. Het uitzicht verschilt niet 
veel van dat van de Romeinen. Heerlen (Coriovallum) was 
stukken kleiner. In het bos links van Heerlen wonnen de 
Romeinen Kunradersteen. Ook de twee belangrijkste  
verkeersaders van dit gebied moeten zichtbaar zijn  
geweest: de Via Belgica en de Via Traiana.

route informatie

startpunt: Sint Remigiusstraat 34, 
6369 EM Simpelveld
afstand: 8,4 km
duur: 2 uur

geschikt voor

Deze wandelroute bevat een letterlijk én een figuurlijk hoogtepunt. Na een stevige klim bereik je 
namelijk ‘het dak van Nederland’, waar je geniet van een prachtig uitzicht. Uitzicht over dit landschap 
geeft je een blik in het verleden. Het waren de Romeinen die dit gebied op grote schaal ontgonnen 
voor de landbouw. Al die akkers zijn Romeins erfgoed.

Er is ook een archeologisch hoogtepunt uit de Romeinse tijd, want je passeert de vindplaats van  
een van de belangrijkste Romeinse vondsten in Nederland: de dame van Simpelveld. Na het korte, 
maar pittige rondje mag je jezelf wel trakteren op koffie met ‘Romeinse’ vlaai.
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Je komt aan bij een splitsing van wegen met aan je 
rechterkant een wegkruis met twee lindebomen. Hier sla 
je linksaf de Vrouwenheide in richting de molen. Nadat je 
de molen gepasseerd hebt, loop je de Mingersborg in en 
zie je voor je de Bernardushoeve. Ga rechtdoor over de 
Achterweg.

C   Achterweg Mingersborg, Bernardushoeve
Ook vanuit de Bernardushoeve heb je een geweldig uit-
zicht, nu met koffie en vlaai. Wist je dat ‘Limburgse’ vlaai 
eigenlijk hartstikke Romeins is? De Romeinen brachten 
ons graan, kersen, abrikozen, pruimen en walnoten. Zelfs 
de kippen die de eieren leggen voor het deeg, zijn door de 
Romeinen meegebracht.

Na ongeveer 800 meter sla je scherp links een onver-
harde veldweg in, De Gats. Vervolg je weg zacht glooiend 
naar beneden. Voordat je bijna aankomt in het dal zie je 
links een smal grasland dat je inloopt. Uiteindelijk kom 
je uit op een verharde weg en sla je rechts de Eyserweg 
in. Je loopt het centrum van het gehucht Trintelen 
binnen. Vervolg je weg en sla links de Hamerstraat in 
richting Bosschenhuizen. Negeer alle zijwegen, terwijl 
je in Bosschenhuizen aankomt en rechtdoor blijft lopen. 
Net voordat je Bosschenhuizen verlaat, sla je rechtsaf 
de Raffelsbergweg in. Loop tussen een zitbank rechts en 
een wegkruis links van je rechtdoor. Boven op het plateau 
aangekomen sla je linksaf richting een holle weg met 
veel oude knotbomen. Eenmaal beneden sla je links de 
Hennebergweg in.

D   Dame van Simpelveld
Hier werd in 1930 een van de belangrijkste archeologi-
sche vondsten van Nederland gedaan: de sarcofaag van 
Simpelveld. De stenen kist met asresten van een rijke 
dame geven ons zeldzame informatie. De binnenkant van 
de kist is in relief versierd met haar interieur: een uniek 
inkijkje in een Romeinse villa!

Na ongeveer 120 meter sla je rechtsaf de Stampstraat 
in. Vervolg je weg door de bebouwde kom, terwijl je 
onderweg veel zijstraten passeert. De straat is inmiddels 
veranderd in het Doctor Poelsplein. Voordat je de rotonde 
bereikt, sla je linksaf de Grachtstraat in. Blijf hier bergop 
lopen, tot je aan je rechterkant het Molsbergervoetpad
(’t Kempke) kunt inslaan.

E   Moltsbergervoetpad, ‘t Kempke
In de Romeinse tijd werd er in Zuid-Limburg dankbaar 
gebruik gemaakt van de vruchtbare lössgrond. Over-
blijfselen van Romeinse villa’s zijn dan ook allemaal van 
het boerderijtype Villa rustica. Er was wat fruitteelt en 
veehouderij, maar het overgrote deel van de oogst was 
graan. Zuid-Limburg was destijds een echte graanschuur.

Je komt aan op een T-splitsing en laat de Molsberg rechts 
liggen. Sla hier linksaf de holle weg in die Bouwerweg 
heet. Vervolg je weg door links aan te houden, dit is 
nog steeds de Bouwerweg. Je loopt de bebouwde kom 
van Huls binnen. Op de kruising met de straat Huls sla 
je linksaf en zie je in de verte de parkeerplaats waar de 
wandeling begon.
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