353. EPEN (Camerig) 6,2 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Een fijne korte wandeling met hellingen langs bosranden met prachtige uitzichten en door het Elzetterbos.
Halverwege staat een zitbank om te pauzeren.
Startadres: Camping Restaurant Rozenhof, Camerig 12 Epen - Vijlen.
Gps afstand: 6200m
Looptijd: 1.25
Hoogteverschil: 70m
Vanuit Epen neemt u de weg richting Vaals en u komt vanzelf langs het restaurant.
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353. EPEN (Camerig) 6,2 km
Startadres: Camping Restaurant Rozenhof, Camerig 12 Epen.
1. Met uw rug naar het restaurant gaat u R de
brede doorgaande weg omlaag. (Loop links van
deze soms erg drukke toeristische weg). De weg
buigt naar rechts. Negeer hier bij wegkruis zijpad
links. Loop verder de asfaltweg omlaag. Na 200
m. gaat u bij waarschuwingsbord (overstekende
koeien) de eerste weg R omhoog. Aan de 4sprong bij huisnr. 19 met Mariabeeldje in muurnis
gaat u R (geel/rood) het holle pad omhoog.
Negeer graspad rechts. Zie tekst in wandeling
857 Mechelen. Boven aan de kruising gaat u L
langs de bosrand. (U passeert meteen een zitbank
met mooi uitzicht). Ga beneden door het draaihekje
en steek het smalle weiland RD over. Ga door de
nauwe doorgang en ga L over het pad langs de
bosrand en weiland. Volg dan het bospad RD. Let
op! Waar bijna boven het weiland links eindigt,
gaat u L door het draaihekje en volg het pad door
het weiland omlaag met rechts van u de bosrand
met de vele braamstruiken. Ga een eindje verder
R door het draaihekje en ga dan L over het pad
langs en door de bosrand
2. Bij ijzeren toegangshek van het Emmaushuis
(huisnr. 23) gaat u RD langs de bosrand. Even
verder ziet u rechts het Emmaushuis weer. (Het
”Emmaus” is als buitenhuis in eigen beheer gebouwd
door de paters Redemptoristen van Wittem in de
jaren 1904-1905. Het diende om priesterstudenten
gedurende de hele opleidingsperiode van zes jaar
ontspanningsmogelijkheden te geven. Zij mochten
tenslotte
niet
naar
huis
gedurende
hun
priesteropleiding, ook niet in de vakantieperiode. In
1972 kwam het huis in particulier bezit). Aan de Tsplitsing gaat u L het holle pad omlaag. Aan de Tsplitsing gaat u R over de veldweg. (Schuin links
voor u ziet u Mechelen). Aan de 3-sprong na
vakwerkhuis loopt u RD omlaag. Aan de 3-sprong
bij zitbank en wegkruis gaat u L over de
asfaltweg. Aan de 3-sprong bij boomkruis gaat u
R (blauw/Akerstraat). Negeer tegenover boerderij
graspad links. Een eind verder neemt u bij

wegkruis de eerste veldweg R (blauw). Vlak
daarna aan de Y-splitsing gaat u L.
3. Loop het holle pad omhoog. Boven, waar
rechts het bos begint, gaat u R het bospad in.
(Hier bij zitbank heeft u weer prachtig uitzicht o.a. op
de TV toren in Eys). Vlak daarna aan de T-splitsing
gaat u R het bospad omlaag. Negeer zijpaden en
blijf dit dalende bospad RD het Elzetterbos
volgen. Beneden bij ijzeren koker loopt u verder
RD.
(Deze
ijzeren
koker
is
een
oud
transformatorhuisje van de P.L.E.M.(nu Enexis). In
het verre verleden opgekocht door Jeu Snakkers
bosbezitter en caféhouder in Mechelen. Hij wilde er
een
wildobservatiepost van maken). Aan het
weiland gaat u RD de bosrand. Via een houten
vlonder steekt u een waterstroompje over en
loopt u RD omhoog. Boven aan de T-splitsing
gaat u R (rood) omlaag door de bosrand. (Even
verder passeert u een zitbank met mooi uitzicht. Een
prima pauzeplekje). Aan de 3-sprong gaat u verder
RD de bosrand en langs het weiland. (U verlaat
hier de rode route)
4. Boven aan de kruising gaat u RD. Aan de Tsplitsing gaat u L over het brede pad. Meteen
daarna aan de Y-splitsing gaat u R (dus RD) met
rechts van u gekapt bos (02-2015). Aan de
kruising gaat u R (geel) omlaag. Negeer zijpad
links omhoog en loop RD (geel). (Hier staat rechts
in de helling het stenen ongevalskruis van Jef
Janssen (1916) uit Vijlen. Hij is hier verongelukt toen
hij op 19 februari 1974 dennengroen kwam halen
voor het versieren van een carnavalswagen).
Beneden aan de kruising bij afsluitboom gaat u R.
Meteen daarna aan de 4-sprong gaat u RD (geel/rood) het holle pad omlaag. Aan de kruising gaat
u L over de veldweg. (Als u hier 10 m. R gaat, dan
komt u weer bij de zitbank met mooi uitzicht). Aan
de voorrangsweg gaat R omlaag. Negeer zijweg
links omlaag en loop terug naar het restaurant, de
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of
op het terras nog iets kunt eten of drinken.

.

Auteur: Jos Wlazlo
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.

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