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Beste wandelaar van het Clara Fey-pad,
Onthaasting op prachtige plekjes in Simpelveld en
Bocholtz. U proeft en voelt de sfeer van vroeger,
evenals de serene rust. U ervaart de veelzijdige
natuur en het weidse landschap van deze streek.
De spirituele wandeling voert u langs prachtige
monumenten en hun geschiedenis.
De Romeinse wandeling brengt u in gedachte terug
naar de Romeinse tijd van weleer.
Deze wandeling zal een bron van inspiratie en bezinning voor u zijn.
Geniet!
Wiel Weijers
Wethouder Gemeente Simpelveld

Deze brochure is een uitgave van de gemeente Simpelveld en tot
stand gekomen in samenwerking met de leden van de werkgroep
Toerisme.
Tekst: Peter Ramakers | De Schrijvenaar
Vormgeving: Klaas Overdijk | Bureau Overdijk-Smit
Voor meer informatie over het Stoomstadje Simpelveld, kijk op
www.toeristischsimpelveld.nl

Clara Fey-pad, sporen in religie
Een wandeling langs religieuze gebouwen en monumenten in
Simpelveld.
Startpunt: Huize Damiaan,

Pater Damiaanstraat

(Simpelveld)

1. Huize Damiaan
Congregation Sacrorum Cordium of te wel de Paters van de Heilige
Harten van Jezus en Maria waren rond 1890 de bouwers en
grondleggers van het voormalige „groot seminarie‟. Een school voor
priesters en missionarissen, vernoemd naar de in 2009 Heilig
verklaarde Pater Damiaan de Veuster. Oorspronkelijk stond er een
hoeve genaamd: „De Plaar‟ op deze stille plek. De hoeve werd in
1893 geïncorporeerd in het nieuwe klooster dat de naam „Collegeum
Damianeum‟ kreeg.
Door de sterk teruglopende priesterroepingen werd het seminarie
gesloten. In 1980 verrichte Mgr. Gijsen de laatste priesterwijding. In
1991 verliet de laatste pater het klooster.
Heden ten dage is het klooster bekend onder de naam Huize
Damiaan. Een party- en congrescentrum, waar rust en bezinning
hoog in het vaandel staat. Een oord waar de stilte en devotie van
vervlogen tijden nog steeds te voelen zijn.

De bibliotheek is door zijn verzameling historische, voornamelijk
Duitse, boeken uit 1500 en de typische binnenarchitectuur
onmiskenbaar indrukwekkend. Deze bibliotheek wordt ook gebruikt
als sfeervolle trouwzaal.
Een tocht door het lager gelegen voormalige park van de paters leid
je langs een, in de natuur verscholen, oorspronkelijk Kneippbad.
Achter het klooster bevindt zich de authentieke begraafplaats. De
tekens Alfa en Omega sieren de toegangspoort van deze stille plek,
waar enkele priesters begraven liggen.
Route vanaf Damiaan
RA naar viaduct. Over het viaduct loopt de spoorlijn van de
ZLSM. In vroegere jaren was de spoorlijn een
“afbakening” tussen het dorp en het klooster.
LA onder viaduct door.
RA de
LA

Pater Damiaanstraat

in

Rode Put

Rechts aanhouden
2. Kapel Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee
Een eenvoudig veldkruis markeerde in vroegere tijden deze plaats.
Na de oorlog werd door de buurtvereniging van de Rode Put een
aanvraag ingediend voor vervanging van het oude kruis. Door het
bisdom is toen geopperd er een kapel te bouwen, ter ere en glorie
van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee.
In 1951 is deze door de buurt gerealiseerde kapel officieel
ingezegend.

LA

Rode Put

RA

Hoogenbergervoetpad

tot stegel rechts.

3. Hellingbos
In 2009 is het Hellingbos gerestaureerd. Evenals de bijzondere
Kruisweg die als een lint door het bos loopt.

Dit gedeelte van de route is niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen. Vervolg op volgende bladzijde.
Loopt men de Kruisweg dan komt men de indrukwekkende doch
sobere Lourdesgrot tegen. De Kruisweg en het kapelletje stammen
uit de jaren direct na de eerste wereldoorlog. Het Hellingbos en de
Kruisweg
behoorden
vroeger
tot
het
ernaast
gelegen
Kloostercomplex Huize Loreto. De kleine begraafplaats van het
klooster bevindt zich eveneens in een stille hoek van het bos.

RA Hellingbos
LA Omhooglopende Kruiswegstaties volgen
RA Direct na 3e statie – tot einde pad
RA Staties volgen tot einde pad
2x RA tot bij stegel

Voor het verlaten van het Hellingbos ziet u de Lourdesgrot aan uw
linkerzijde.

RA Door stegel
Vervolg voor mensen met een kinderwagen of rolstoel.
RA

Hoogenbergervoetpad

LA 2e brug over Eyserbeek
RA Door Park
RD Over

Markt

RD Aan linkerkant over zebrapad
LA

Dorpstraat

RA

Pastoriestraat

4. St. Remigiuskerk
Tijdens de pastoraten van de pastoors Brewers (1919-1928) en
Grispen (1928-1942) werden plannen ontwikkeld om in twee fasen
een nieuwe kerk te bouwen. De bestaande kerk stamde uit de 17e
en 18e eeuw, de toren had zelfs 12e eeuwse elementen. Ondanks
verbouwingen in de 19e eeuw was ze te klein.
In de jaren 1921-1925 ging onder architect Caspar Franssen de
eerste fase van start, waarin de gehele koorzijde met grote
dwarsbeuken nieuw werd gebouwd. Ondanks aankopen voor het
gehele project, zoals orgel en glas-in-loodramen stokte de bouw. De
monumentaliteit van de toren zorgde voor discussie. Er werd zelfs
overwogen deze te behouden door hem van zijn plek te rollen
waardoor de kerk toch groter kon worden. Dit plan liet men varen
om in 1935-1937 onder architect Swinkels een nieuw kerkschip en –
toren te realiseren, waarna de parochiekerk de fors gegroeide
gemeenschap weer kon herbergen.

Vervolg route
RD

Irmstraat

LA

Nieuwe Gaasstraat

RA

Station ZLSM

5. Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) station
De Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) exploiteert een
stoomtreindienst tussen Kerkrade en Valkenburg (incidenteel naar
Maastricht). De lijn (railbus) voert ook van Simpelveld naar het
Duitse Vetschau. Het baangedeelte tussen Simpelveld en Kerkrade
is onderdeel van het voormalige Miljoenenlijntje. Aangelegd in 1925
voor het vervoer van kolen uit de mijnstreek. Voor de aanleg
werden 3,5 miljoen kubieke meter grond verzet. In 1934 werd de
spoorlijn in gebruik gesteld. Het 12,5 km lange traject had toen
12,5 miljoen gulden gekost. Vandaar de naam „miljoenenlijn‟.
[zie ook www.zlsm.nl]

Vervolg route
RA Vanuit station
RD Via zebrapad
naar kerkhof

Oranjeplein

RD Door kerkhof tot groot kruisbeeld
LA Tot heg
RA Tot aan poort linkerzijde
LA Door poort

Schilterstraat

RA

Schilterstraat

LA

Schiffelderstraat

RA Doodlopende weg
LA

Puntelstraat

RA

Kloosterstraat

6. Huize Loreto

oversteken

Het algemeen moederhuis van de Zusters van het Arme Kind
Jezus*, Huize Loreto met haar kerk Maria Boodschap, behoort tot
het bisdom Roermond.
De Akense architect Hermann Joseph Hürth ontwierp het klooster en
de kerk in neogotische stijl, geheel volgens de voorschriften van de
Pruisische voorschriften uit 1870.
Op 27 september 1875 werden de eerste steen en de fundamenten
van de kloosterkerk gewijd door de Luxemburgse Bisschop J.Th.
Laurent. In 1879 werd de kerk – met toestemming van het
Roermondse bisdom - gewijd onder de titel: “Maria Boodschap”,
door de eveneens Luxemburgse Bisschop Nikolaus Adames.
Bisschop J.Th. Laurent is later naar dit klooster uitgeweken en er
ook gestorven. Zijn sterfkamer is nog steeds in oorspronkelijke
staat.
De kerk is gebouwd volgens het galerij basilica-principe. Zij heeft
een middenschip met twee beuken, een dwarsschip en een
vierkante viering. Het bijzondere neogotische altaar werd in het
Roermondse atelier van J. Thissen gebouwd.
*De Stichteres van de congregatie Clara Fey ligt begraven in de
kloosterkerk van Huize Loreto. Ook het eerste moederhuis van de
congregatie in Aken heette Loreto. (Waarschijnlijk) genoemd naar
een Heilige plaats in Italië niet ver van Ancona.
Vervolg route
LA

Vanuit Huize Loreto

RD

Pater Damiaanstraat

2 x RA
Einde wandeling

