27. EPEN 6km

www.wandelgidszuidlimburg.com

Een van de mooiste korte routes uit deze gids! Langs leuke vakwerkhuisjes, over glooiende weilanden en
langs de schilderachtige Geul.
Startpunt: Parkeerplaats restaurant Buitenlust, Camerig 11 te Camerig/Vijlen.
U rijdt via Mechelen door Epen en vlak na Epen gaat u linksaf richting Vijlen. U rijdt door tot Café restaurant
Buitenlust.
Gps afstand: 6000m
Looptijd: 1.25
Hoogteverschil: 87m
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

blz 2 van 2

27. EPEN 6km
1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L de
brede doorgaande weg omlaag richting Vaals.
Even verder waar deze weg links omhoog buigt,
gaat u R de smalle asfaltweg omlaag richting
buurtschap Cottessen. (Het grote hek dat hier aan
de doorgaande weg staat, wordt gesloten bij
sneeuwval). Neem nu de eerste veldweg R
(blauw). Negeer bij draaihekje zijpad links. In het
gehucht Camerig, met de mooie vakwerkhuizen,
wordt de veldweg een asfaltweg. Aan de 3sprong, met vier bomen in het midden en
boomkruis, gaat u L (blauw) omlaag. De asfaltweg
wordt een dalende veldweg en later een dalend
smal pad. Negeer bij draaihekje (stegelke)
trappenpaadje rechts en volg het pad nog enige
tijd RD (blauw) omlaag.
2. Let op! Neem nu bij het volgende stegelke het
pad R. Ga door het draaihekje en volg het pad
omhoog. Via een stegelke komt u in een weiland.
Volg het pad RD het weiland richting
alleenstaande boom in doornhaag. Volg het pad
vervolgens verder RD langs de haag. U verlaat
het weiland weer via een draaihekje en ga dan L
(blauwe rechthoek). Via weer een stegelke komt u
in het volgende weiland. (U heeft hier mooi uitzicht
over Epen). Loop het weiland RD omlaag langs de
doornhaag.
3. Beneden aan de T-splitsing bij draaihekje
neemt u L het pad richting watermolen. (De
watermolen “de Volmolen” (18e eeuw) is elke 2e en 4e
zaterdag van de maand voor bezichtiging in gebruik).
Volg verder de kasseienweg RD. Aan de
asfaltweg gaat u R. Meteen daarna bij zitbank en
hoger gelegen Calvariekapel
gaat u L
(Smidsberg/geel/blauw) omhoog. De asfaltweg
wordt een eindje verder een stijgende veldweg.
Aan de asfaltweg bij boomkruis loopt u RD
(blauw/Kuttingerweg). (Even verder heeft u rechts
prachtig uitzicht op de vakwerkhuizen in het gehucht
Terziet). Aan de Y-splitsing voorbij trafohuisje en
wegkruis gaat
u
L
(Kuttingerweg)
de
doodlopende weg omhoog. U komt nu in het
gehucht Kuttingen.
4.
Voor
het
laatste
huis
met
zwart
“dakpannengevelkruis” (no. 7) gat u R door het
draaihekje. Volg nu geruime tijd dit dalende pad

met mooi uitzicht omlaag. Bijna beneden, bij twee
stegelkes, wordt dit een breed dalend graspad.
Beneden bij dikke eikenboom en twee
draaihekjes gaat u R. (U loopt nu dus links van het
waterstroompje genaamd Elzeveldlossing). Steek
een
eindje
verder
via
stapstenen
het
waterstroompje over. Volg het pad via
draaihekjes verder RD langs de Geul. (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). Steek de houten brug over
en ga L over de brede veldweg. U passeert Hoeve
Bervesj. Een eindje verder komt u bij een breed
hek en een draaihekje.
5. Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat u R (blauw
en groene rechthoek) het bospad omhoog. Een
eind verder verlaat u het bosje en loopt u RD
(groene rechthoek) het grindpad omhoog. Het
pad buigt naar links. Volg nu het pad boven langs
de Heimansgroeve. (Deze voormalige steengroeve
is genoemd naar de natuuronderzoeker Eli Heimans
Dit is de enige locatie in Nederland waar gesteente
uit het Carboon aan de oppervlakte komt. U heeft
hier, afhankelijk van jaargetijde,
een prachtig
uitzicht) op de meanderende Geul). Na het
draaihekje bij zitbank gaat u R het weiland
omhoog. (U passeert het seismische (aardbevingen)
meetstation “Heimansgroeve” van het K.N.M.I.) Volg
het pad rechts van de jonge aanplant
hoogstambomen. Een eind verder buigt het pad
schuin links omhoog. Via een stegelke komt u in
een “oude” hoogstamboomgaard.
6. Loop hier L (groene rechthoek) omhoog. Via
een draaihekje verlaat u weer de boomgaard.
Volg nu RD het paadje gelegen tussen
prikkeldraad en doornhaag. Aan de veldweg gaat
u R (blauw). ( Kijk hier bij het draaihekje nog even
achterom en geniet nog even van het mooie uitzicht
o.a. op de kerk in het Belgische plaatsje
Sippenaeken). Aan de T-splitsing gaat u L de
asfaltweg omhoog. Boven aan de voorrangsweg
gaat L en u komt weer bij de parkeerplaats. In t
restaurant Buitenlust, de sponsor van deze
wandeling, kunt u nog iets eten of drinken. Het
prachtig uitzicht binnen of op het terras krijgt u
van
het
restaurant
gratis
aangeboden.
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Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

