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Tijdens deze route loopt u door weilanden en over groene heuvels via een pittige helling naar Schweiberg.  
Dan verder door weilanden en bos naar Eperheide waar enkele prachtige vakwerkhuizen staan.  Verder 
door weilanden en langs de bosrand weer terug. 
 
Startadres: Parkeerplaats Hotel Restaurant Gerardushoeve, Julianastraat 23 Epen. 
 
Gps afstand: 6000m 
Looptijd: 1.15 uur 
Hoogteverschil: 83m 

 

 
Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.kroegjesroutes.nl/
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315. EPEN  6km 
 
1. Aan de doorgaande gaat u R het geasfalteerde 
voetpad omlaag. Negeer zijweg links. Steek bij 
dalende veldweg, zitbank de doorgaande weg 
over en ga R over de fietsstrook omlaag. Na 20 m. 
gaat u L over de asfaltweg gelegen tussen het 
pannenkoekenhuis de Pannekoek en hotel Ons 
Krijtland. Voor de parkeerplaats van het hotel 
buigt de asfaltweg naar rechts. Aan de 3-sprong 
achter het hotel bij grote zwerfsteen gaat u RD de 
veldweg omlaag langs de witte 
vakantieappartementen. (Even verder heeft u 
prachtig uitzicht op o.a. het dorp Mechelen). De 
veldweg wordt een smal dalend pad. Beneden 
aan de 3-sprong bij zitbank en mooi huisje (i gene 
Zegel) gaat u scherp L (groen) over de asfaltweg.   
 
2. Een eindje verder gaat u door het draaihekje 
(stegelke)  en loop RD het pad omhoog met 
rechts van u een doornhaag en later een 
afrastering. Beneden loopt u via een draaihekje 
een groot weiland in. Loop het steile weiland via 
o.a. een trappenpad, stegelkes en klaphek 
omhoog. Via klaphek verlaat u boven weer het 
weiland. (Kijk hier nog even achterom en geniet van 
het schitterend uitzicht over het vijfsterren landschap 
Zuid Limburg). 
 
3. Aan de asfaltweg in het buurtschap 
Schweiberg gaat u L omhoog. (Even verder 
passeert u links een zitbank). Een eindje verder 
passeert u een grote boerderij (no. 47 A). (Voorbij 
de boerderij ziet u links in de verte de wijngaard Le 
Coq Frisé). Negeer bij zitbank zijweg rechts 
omlaag. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong L 
(Gulperweg/zwart). Na 100 m. gaat u bij het 
draaihekje R (rood) en steek het weiland/grasveld 
RD omhoog over. (Als u hier aan de asfaltweg even 
RD loopt, dan komt u bij een  zitbank waar u kunt 
genieten van het prachtig uitzicht).  
Loop boven bij draaihekje RD (rood) over het 
smalle pad gelegen tussen hagen en 
afrasteringen. (Even verder kunt u R  naar hotel & 
restaurant De Koppeling lopen waar u binnen of op 

het terras met prachtig uitzicht kunt pauzeren. Kijk 
hier ook nog even achterom). Aan de asfaltweg in 
het buurtschap Eperheide gaat u R. Aan de T-
splitsing bij zitbanken en afsluitboom loopt u RD 
het bos in. Na afsluitboom gaat u schuin L over 
het bospad. Een eind verder maakt het pad een 
grote bocht naar links. Aan de 3-sprong gaat u L 
richting afsluitboom.   
 
4. Aan de asfaltweg gaat u R. U verlaat even 
verder het bos en na 100 m. gaat u scherp L over 
het brede graspad. In het buurtschap Eperheide 
gaat u R (rood) over de asfaltweg. (Even verder 
passeert u twee mooie vakwerkhuizen no. 10 en 12). 
Aan de T-splitsing bij Mariabeeld en twee 
zitbanken gaat u L. Let op! Na 40 m., tegenover 
het mooie vakwerkhuis (nr. 42), gaat u R (rood) 
over het voetpad gelegen tussen twee hagen. 
Steek bij twee stegelkes de “betonweg” over en 
loop RD (rood) het weiland met links van u een 
meidoornhaag. (In het vakantie hoogseizoen wordt 
dit weiland soms gebruikt als camping. Loop dan 
midden door het weiland RD). Via draaihekje komt 
u in het volgend weiland. Steek dit weiland 
enigszins schuin rechts over richting volgend 
draaihekje. Via dit stegelke komt u in het bos.   
 
5. Loop nu nog 20 m. RD (rood). Aan het brede 
bospad bij boomkruisje gaat u L (blauw/rood). 
Aan de omgekeerde Y-splitsing bij zitbank gaat u 
RD (blauw/rood) over het brede dalende bospad.  
Aan de 3-sprong bij zitbank, groot weiland en het 
straatnaambord “Oosterberg” gaat u RD. (Hier bij 
de zitbank heeft u weer prachtig uitzicht o.a. in de 
verte op de steenbergen van de voormalige 
steenkolenmijnen in de Duitse grensstreek). Aan de 
asfaltweg gaat u R. Aan de voorrangsweg bij 
wegkruis gaat u R omlaag en u komt weer bij het 
restaurant, de sponsor van deze wandeling, waar 
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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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.   

 


