9. EPEN 12,3km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Een schitterende dagtocht met flinkehellingen door een van de mooiste gebieden van Zuid-Limburg. De
route gaat door veel bos en een mooi stuk langs de Geul. In Sippenaeken is een eetcafé.

blz 2 van 3

9. EPEN 12,3km
Startadres: Wandelhotel In 't Groene Dal, Wilhelminastraat 68 te Epen. U kunt parkeren op de parkeerplaats
voor Gemeenschapshuis 't Patronaat, Wilhelminastraat 39.
Gps afstand: 12300m. Looptijd: 2.40 uur. Hoogteverschil: 137m.

1 Met de rug naar het hotel gaat u L. Aan de 4sprong
bij
boomkruis
gaat
u
L
(Heerstraat/geel/blauw/rood) omhoog. Aan de 3sprong RD. Vlak daarna gaat u aan de 4-sprong
bij wegkruis L (Witsebornweg/rood/ blauw)
richting Diependal. De asfaltweg wordt even
verder een veldweg met prachtig uitzicht. (Een
eindje verder passeert u het herinneringskruis van
J.J.G. Frijns, die hier aan een hartstilstand overleed
toen hij op weg was naar het veld om mensen, die
daar aan het werk waren, iets te drinken te brengen).
Aan
de
3-sprong
bij
uitstroom
van
regenwaterbuffer gaat u L (geel/blauw/rood)
omhoog. (Voor u ziet u hier de schietboom en
kogelvanger van de in 1808 heropgerichte schutterij
St. Paulus uit Epen). Aan de 4-sprong bij veldkruis
gaat u RD (blauw) verder richting Diependal. Aan
de 4-sprong bij bijzonder veldkruis gaat u RD
(blauw) en loopt u via stegelke (draaihekje) de
boomgaard in. Steek deze RD over met rechts
van u afrastering. U passeert nog een stegelke en
volg dan het pad langs de doornhaag en akker.
(Links ziet u enkele prachtige vakwerkhuizen. Aan
de asfaltweg bij kastanjeboom in het buurtschap
Diependal gaat u R (blauw) omhoog. U passeert
links
de
mooie
rijksmonumentale
e
vakwerkwoningen 9 t/m13, die uit de 18 eeuw
stammen (dus uit 1700). Negeer bij infobord
trappenpad links omlaag.
2.
Aan
de
3-sprong
voorbij
de
rij
vakantievakwerkwoningen (8 t/m12) en bij
zitbank, wegkruis en kruis gezaagd uit boomstam
gaat u bij verbodsbord R (geel) de veldweg
omhoog richting bos. Negeer bijna boven zijpad
rechts. (Als u hier 20 m. R gaat, dan komt u bij een
zitbank met mooi uitzicht over het Geuldal) Negeer
even verder bij infobord breed zijpad rechts
omhoog. (Meteen daarna passeert u een zitbank
met prachtig uitzicht op o.a. voor u het Belgische
kasteel Beusdael, waar u straks nog in de buurt
komt. Links in de verte ziet u de 133 m. hoge TV
toren in het Aachener Wald. In de beukenboom naast
de zitbank ziet u het herinneringsplaatje aan het
echtpaar Gerard en Fien de Groot – Burgers). Aan
de 3-sprong, aan het eind van de weilanden, gaat
u R (blauw) het bospad door het Bovenste Bos
omhoog.
3. Aan de T-splitsing gaat u L (blauw/geel-rood)

verder omhoog. Een eindje verder buigt het pad
links omhoog. Bijna boven aan de 3-sprong gaat
u R (blauw/wit-rood GR 128) en volg nog even
verder deze kuitenbijter omhoog. Boven aan de 3sprong gaat u RD. (U verlaat hier de blauwe route).
Aan de 4-sprong gaat u R. Bij afsluitboom en
grenspaal no. 14 met het jaartal 1843 loopt u RD
en u verlaat het Bovenste Bos en u loopt België
binnen.
4. Aan de 4-sprong bij wandelknooppunt 83 (wkp)
gaat u L (82) over de brede grindweg. Aan de
volgende 4-sprong bij wkp 82 gaat u L omlaag.
(U verlaat hier de wandelmarkeringen). Negeer
zijpaden en volg 800 m. dit breed dalend grindbospad.
(Aan de 4-sprong met rechts een
trappenpad loopt u Nederland weer binnen). Bij het
geologische monument Groeve Bovenste Bosch
(zie infobord) en picknickbank verlaat u het bos en
wordt het pad een dalende smalle asfaltweg met
prachtig uitzicht over het vijfsterren landschap
Zuid Limburg. (Bij het omlaag lopen passeert u
rechts, aan het einde van het rechts gelegen groot
weiland, een groot boomkruis. Hier is in het verleden
een man met kar en wagen verongelukt). Bij de
mooi
gelegen
rustige
landschapscamping
Alleleyn (huisnr. 17), de zuidelijkst gelegen
camping van Nederland en sponsor van de
wandelgids, loopt u het buurtschap Terziet
binnen. Negeer doodlopende weg rechts (prinses
Dionnestraat). (Ze was in 1995 jeugdprinses van de
carnavalsvereniging de Vooseschtoets (vossenstaart)
van Epen).
5. Bij het mooie vakwerkhuis no. 13 en bij houten
wegkruis gaat u scherp R (blauw) over het pad
met links van u de meanderende Terzieterbeek.
Een eindje verder loopt u bij grote stal van
melkveebedrijf via draaihekje een weiland binnen.
Volg nu het pad via draaihekjes door de
weilanden omhoog. (Boven heeft u rechts mooi
uitzicht op kasteel Beusdael). Boven aan de
asfaltweg gaat u R omhoog. Bij picknickbanken
buigt de weg naar links. (Hier heeft u weer mooi
uitzicht op kasteel Beusdael. De route volgend heeft
u links weer schitterend uitzicht). Negeer draaihekje
links. Bij de grenspaal nr. 11 (achterkant paal)
loopt u België weer binnen. Aan de 4-sprong in
Sippenaeken gaat u L omlaag. (Als u hier R
omhoog loopt, dan komt u na 100 m. bij Hoeve de

Eik waar u op het terras, het zuidelijkst gelegen
terras van Nederland, prachtig uitzicht heeft.
Woensdag gesloten Geopend van Pasen t/m
herfstvakantie. De route volgend passeert u even
verder rechts Bistro Le Soigneur, een leuke
pauzeplek met terras en uitgebreide lunchkaart. Er is
ook heerlijk schepijs te krijgen). Negeer bij wegkruis
zijweg rechts omhoog. (Even verder passeert u
links bij huisnr. 28 een groot H. Hartbeeld dat boven
in een muurnis staat met afdakje. ’s Avonds wordt dit
beeld verlicht).
6. Voor de ingang St. Lambertuskerk (1840) en
het kerkhof gaat u L de doodlopende weg
omlaag. (Hier ligt Auberge Le Barbeau, een mooie
pauzeplek met terras. De route volgend heeft u
meteen weer schitterend uitzicht over het mooie
Geuldal en het Vijlenerbos). Beneden bij
vakwerkhuis wordt de asfaltweg een grindweg.
Via de brug steekt u de Geul over. Aan de Tsplitsing op camping du Vieux Moulin gaat u L
(blauwe/groene rechthoek). Negeer op de
camping twee zijpaden rechts. Even verder bij
grenspaal no. 8 (zie achterkant) verlaat u weer de
camping en loop u langs de Geul, die hier
Nederland binnenstroomt. (De 58 km lange Geul
ontspringt in het Belgische gehucht Lichtenbusch
nabij de Duitse grens. Het riviertje mondt uit in de
Maas nabij Bunde tegenover het gehucht
Voulwames). Negeer zijpad links. Aan de Tsplitsing gaat u L (blauw) over de veldweg.
Negeer bij zitbank en infobord links de houten
brug over de Geul en loop RD. Even verder
e
passeert u de vakwerkhoeve Bervesj (18 eeuw).
7. Bij breed hek en draaihekje gaat u RD. Negeer
meteen zijpad rechts omhoog en volg nu geruime
tijd het pad RD de weilanden door het mooie
Geuldal met links van u de meanderende Geul,
het snelst stromend riviertje van Nederland. (Een
eindje verder passeert u rechts het geologisch
monument Heimansgroeve. Deze
voormalige
steengroeve is genoemd naar de natuuronderzoeker
Eli Heimans Dit is de enige locatie in Nederland waar
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gesteente uit het Carboon aan de oppervlakte komt.
Zie infobord). Blijf het pad RD de weilanden
volgen. Steek na 600 m. L (blauw) via het ijzeren
bruggetje de Geul over en volg het pad gelegen
tussen twee meidoornhagen. Aan de asfaltweg
gaat u R.
Na 100 m. passeert u hoeve
Vernelsberg (nr. 3/zie infobordje) en wegkruis type
vliegermodel.
8. Negeer kasseienweg rechts omlaag. (U kunt hier
ook via de watermolen de Volmolen lopen. Ga dan
hier R de kasseienweg omlaag. Bij het grote waterrad
e
van de molen (18 eeuw) gaat L en u loopt de
binnenplaats op van de carréhoeve. Steek de
binnenplaats schuin R over. Loop dan rechts langs
de zijkant van de hoeve. Via bruggetje steekt u de
Geul over en ga dan R. Ga dan verder bij **** in dit
punt). Vlak daarna, met links de hooggelegen
Calvarie kapel, gaat u R (geel/blauw) via het
draaihekje het weiland in (Geuldal). Negeer bij
bruggetje zijpad rechts. **** Via volgend
bruggetje steekt u de Terzieterbeek over. Volg
het pad verder RD het weiland met even verder
rechts van u weer de meanderende Geul. Aan de
doorgaande weg gaat u R het asfaltpad omlaag,
parallel aan deze weg en het beekje
“Dorphoflossing” dat even verder bij de houten
brug in de Geul stroomt. Negeer houten brug
rechts. Aan het eind van de Wingbergermolen ( bij
groot ijzeren hek) steekt u de voorrangsweg over.
(De voormalige Eperwatermolen (1844,) ook wel
Wingbergermolen genoemd, dateert uit 1844). Ga L
en ga dan meteen schuin R (blauw/rood) het
(voet)pad gelegen tussen twee afrasteringen
omhoog. Via twee klaphekjes komt u aan een
asfaltweg. Ga hier L. Aan de 3-sprong bij
wegkruis, type vliegermodel, gaat u R de mooie
smalle holle weg (voetpad) omhoog. Boven aan
de doorgaande weg bij boomkruis gaat u L en u
komt weer bij café en wandelhotel In 't Groene
Dal, de sponsor van deze wandeling, waar u nog
kunt nagenieten van de wandeling.
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