756. EPEN (Heimansgroeveroute) 5,2km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze panoramische en gemakkelijke wandeling wandelt u omhoog naar de buurtschap Kuttingen
en daalt u via een mooi voetpad af naar het Geuldal. Dan struint u geruime tijd door de weilanden langs de
Geul en passeert u de Heimansgroeve. Dan loopt u door de weilanden terug naar de herberg.
Startadres: Herberg De Smidse, Molenweg 9 Epen.
U kunt parkeren voor de herberg langs de weg of op de parkeerplaats voor het Patronaat, Wilhelminastraat 39
Epen. (De wandeling wordt dan 600m langer).

Gps afstand: 5200m
Looptijd: 1.10
Hoogteverschil: 50m

blz 2 van 2

756. EPEN (Heimansgroeveroute) 5,2km
Vanaf de parkeerplaats bij het Patronaat gaat u L en
dan meteen L (Bovenpad) omlaag. Aan de Y-splitsing
R verder omlaag. Aan de T-splitsing bij wegkruis gaat
u R verder omlaag.
1. Met uw rug naar de ingang van herberg/hotel
De Smidse gaat u bij muurkruis L. Steek de
voorrangsweg RD over en loop via het bruggetje
het weiland binnen. Volg nu RD (geel/blauw) het
pad door het weiland. Via bruggetje steekt u de
Terzieterbeek over. Negeer zijbruggetje links en
loop verder RD het weiland. Via draaihekje
(stegelke) verlaat u het weiland. Aan de ongelijke
verharde 4-sprong bij hoger gelegen Calvarie
kapel
en
zitbank
gaat
u
RD
(Smidsberg/geel/blauw) de asfaltweg omhoog. De
asfaltweg wordt een stijgende grindweg. Aan de
3-sprong
bij
boomkruis
gaat
u
RD
(Kuttingerweg/blauw) de asfaltweg omhoog (Even
verder heeft u rechts mooi uitzicht op de
vakwerkhuizen in de buurtschappen Terziet en
Diependal met daarboven het Bovenste- en Onderste
bos). Aan de 3-sprong meteen voorbij wegkruis
en trafohuisje gaat u L (Kuttingerweg 3-9) de
doodlopende weg omhoog. Volg geruime tijd de
weg door het beschermd dorpsgezicht van het
buurtschap Kuttingen.
2.
Voor
het
laatste
huis
met
zwart
“dakpannengevelkruis” (no. 7) gaat u R door het
stegelke. Volg nu geruime tijd het dalende pad
met mooi uitzicht. Bijna beneden, bij twee
draaihekjes, wordt het pad een breed dalende
veldweg/graspad. Beneden bij alleenstaande
dikke eikenboom en twee stegelkes gaat u R. (U
loopt nu 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, het snelst stromend riviertje van
Nederland, 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. (Hier rechts in de
Geul zijn de opnames gemaakt van het
reclamespotje van Brand bier. Een Brand bierwagen

steekt de Geul over). U passeert de vakwerkhoeve
Bervesj (18e eeuw).
3. Bij breed hek en draaihekje gaat u RD. Negeer
meteen zijpaadje rechts omhoog en volg nu
geruime tijd het pad RD de weilanden door het
mooie Geuldal met links van u de meanderende
Geul. (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 gesteente uit het Carboon
aan de oppervlakte komt. Zie infobord). Blijf het pad
RD de weilanden volgen. Steek L (blauw/geel) via
het ijzeren bruggetje de Geul over en volg het pad
gelegen tussen twee meidoornhagen. Aan de
asfaltweg gaat u R. Aan de ongelijke 4-sprong
gaat u nu scherp R de kasseienweg omlaag. U
steekt weer de Geul over en komt bij watermolen
de Volmolen (18e eeuw) met het grote waterrad.
(De watermolen is elke 2e en 4e zaterdag van de
maand voor bezichtiging in gebruik. Deze molen is
lange tijd in gebruik geweest voor het ‘vollen’ van
geweven stoffen tot viltig en sterk laken. De stof werd
daarvoor gedrenkt in een mengsel met ranzige boter
of gerotte urine en bewerkt met stampers die door
het waterrad werden aangedreven. In 1872 is de
Volmolen omgebouwd tot graanmolen). Ga hier L en
steek de binnenplaats van de hoeve schuin
rechts over en volg het kasseienpad rechts langs
de woning. (Rechts aan het einde van de
binnenplaats ziet u bij picknickbanken het Mergelland
Hoenderhofje met kippen en een haan van het ras
Mergelland Hoen. Dit ras stamt af van de oerkip. Wat
opvalt aan deze kip zijn de felrode kam en lellen op
de kop. Vroeger zag je dit kippenras veel op
boerenerven in het Zuid-Limburgse Mergelland en
het Belgische Land van Herve. Maar omdat de
Mergelland kippen niet zo heel veel eieren leggen,
verdween het ras rond 1960 uit Nederland. Zie voor
meer info infobord).Via bruggetje steekt u de Geul
over. Ga in het weiland R en via het bruggetje
steekt u weer de Terzieterbeek over en volg dan
het pad RD. Steek de doorgaande weg over en u
komt weer bij herberg/hotel de Smidse, de
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets
kunt eten of drinken. (Het terras van de herberg is
“beroemd” omdat het in menige reclame te zien is).
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