795. EPEN 17,7km – 8,7km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische wandeling wandelt u via een mooie panoramaweg en
langs bosranden naar de buurtschap Schweiberg. Hier passeert u enkele fraaie vakwerkhuizen en dan
loopt u door het Geuldal door weilanden naar de buurtschap Bommerig. Dan klimt u omhoog naar
restaurant de Rozenhof waar u kunt pauzeren. U passeert leuke vakwerkhuisjes in Camerig en via de
Heimansgroeve komt u weer bij de Geul. Dan loopt u via de buurtschappen Kuttingen en Terziet naar het
Bovenstebos vanwaar u ook een prachtig uitzicht heeft. Via het gehucht Diependal loopt u terug naar Epen.
Neem zelf proviand mee, er staan veel zitbanken onderweg. Deze route loopt door een van de mooiste
stukjes van Zuid-Limburg.

blz 2 van 4
Startadres: Herberg De Smidse, Molenweg 9 Epen.
U kunt parkeren voor de herberg langs de weg. U kunt de route ook starten bij Landschapscamping Alleleyn,
Terzieterweg 17, Epen en dan pauzeren bij De Smidse. Vanaf de camping gaat u L en volg punt 6 vanaf ***.

Gps afstand: 17700m
Looptijd: 4 uur
Hoogteverschil: 108m

795. EPEN 17,7km – 8,7km
1. Met uw rug naar de ingang van herberg De
Smidse gaat u bij muurkruis R (Molenweg) de smalle
asfaltweg omhoog. Aan de 3-sprong bij wegkruis
type vliegermodel en zitbank gaat u L (geel/blauw)
de mooie holle asfaltweg (voetpad) omhoog. Steek
boven bij zitbank de voorrangsweg over en loop RD
(Heerstraat/rood/blauw/geel) omhoog.
Negeer
zijweg rechts. Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u L
(Witsebornweg /rood/blauw) richting Diependal. De
asfaltweg wordt even verder een veldweg. (Een
eindje verder passeert u het herinneringskruis van J.J.G.
Frijns, die hier in 1904 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 gaat u R (geel) omhoog. (Links ziet u hier de
schietboom en kogelvanger van de in 1808
heropgerichte schutterij St. Paulus uit Epen. Even verder
voorbij zitbank ziet u rechts een wijngaard van
wijndomein Le Coq Frisé). Steek boven bij zitbank
(prachtig uitzicht) de voorrangsweg over en ga R
omlaag. Meteen daarna gaat u bij wegkruis L de
smalle
asfaltweg
in
gelegen
tussen
het
pannenkoekenhuis de Pannekoek en hotel Ons
Krijtland. Voor de parkeerplaats buigt de asfaltweg
naar rechts. Aan de 3-sprong achter het hotel bij
grote zwerfsteen gaat u L (zwart) over de
veldweg/graspad, die later een dalend pad en
vervolgens een stijgend pad wordt. (Daar waar het
pad weer omhoog gaat, ziet u links wijngaard Le Coq
Frisé). Aan de smalle asfaltweg bij woonhuis met aan
de zijkant een muurkruisje gaat u R (rood/zwart)
omhoog. (Een eind verder heeft u boven zitbank
prachtig uitzicht over het vijf sterren landschap Zuid
Limburg). Negeer bij draaihekje (stegelke) zijpad
links omhoog. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R
(zwart) omlaag. (Als u hier L omhoog loopt, dan komt u
na 175 m. bij hotel & restaurant De Koppeling waar u op
het terras prachtig uitzicht heeft).
2. Meteen achter het eerste huis (nr. 84) gaat u L
(zwart) de asfaltweg omlaag, die een dalende
veldweg wordt. Aan de 3-sprong RD verder omlaag.
Negeer in het bos twee zijwegen/paden links en volg
verder de veldweg, die naar rechts (zwart) buigt.
Negeer bij veldkruis en wit vakantiehuisje zijpad

links omhoog en loop verder RD langs de bosrand
en weilanden. Aan de Y-splitsing bij zitbank gaat u
R de veldweg omhoog, die u geruime tijd RD volgt.
(Een eind verder heeft u boven bij zitbank mooi uitzicht
op het beneden gelegen gehucht Dal Bissen). Negeer
stegelke links. De veldweg buigt rechts omhoog en
wordt een klinkerweg.
Aan de T-splitsing bij
wegkruis in het buurtschap Schweiberg gaat u L de
asfaltweg omlaag. (Hier ligt rechts het terras van hotel
De Bloeiende Berg, een mooie pauzeplek. Als u hier R
omhoog gaat, dan komt u na 150 m. bij groot houten
wegkruis, zitbank en de waterput van Schweiberg (zie
infobord). De route volgend passeert u enkele prachtige
vakwerkhuizen). Negeer bij stenen wegkruis en de
prachtige
vakwerkboerderijen
(nrs.
23/33)
klinkerweg rechts omhoog. Negeer bij volgende
stenen wegkruis zijweg links omlaag. Tegenover de
vakwerkhoeve Schweibergerhöfke uit 1743 (huisnr.
8) met muurkruisje gaat u R over het brede graspad,
dat even verder een dalend (voet)pad wordt.
3. Beneden aan de voorrangsweg bij zitbank gaat u
L. Meteen daarna gaat u R (Hurpescherweg/blauw/
zwart). Negeer na Geulbrug bij draaihekje zijpad
links. Vlak daarna gaat u bij wegkruis en wegwijzer
R (rood/blauw) het weiland in richting Bommerig.
Volg nu het pad via twee stegelkes door de
weilanden. Steek bij infobord het Klitserbeekje over
en volg het pad langs de afrastering. Bij draaihekje
en veldkruis met de tekst: “Bescherm ons en onze
natuur”, gaat u L (blauw) door het weiland omhoog.
Loop even verder links van de rechts gelegen haag
het weiland omhoog richting wit woonhuis. Boven
aan de asfaltweg in het buurtschap Bommerig gaat u
L. Boven aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R
(Fokkebroekweg/blauw). Vlak daarna aan de 3sprong gaat u R de doodlopende weg omlaag. Aan
de Y-splitsing bij wegkruis en zitbank gaat u R over
de veldweg. Aan de 3-sprong loopt u RD omhoog
langs het mooie vakwerkhuis. Volg enige tijd deze
panoramische veldweg. (Een eindje verder ziet u voor
u het hooggelegen wit huis genaamd Emmaus huis. Het
”Emmaus” is als buitenhuis in eigen beheer gebouwd
(1904/1905) door de paters Redemptoristen van Wittem.
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). Negeer zijpad links omhoog.
4. Beneden bij zitbank en boomkruisje gaat u L
(blauw) de smalle asfaltweg omlaag. Negeer voetpad
rechts door weiland omlaag. Aan de ongelijke 4sprong bij huisnr. 19 gaat u L (geel-rood) het holle
pad omhoog. (Degene, die 8,7 km loopt, gaat hier R
(Camerig nrs. 20-21/blauw) de asfaltweg omlaag.
Beneden aan de doorgaande weg gaat u R (blauw).
Loop links van de weg. Negeer zijwegen en na 500 m.
komt u weer bij de knusse herberg). Let op! Waar het
pad bij zeer dikke eikenboom en weiland naar links
buigt, gaat u R over het graspad gelegen tussen
afrasteringen met rechts prachtig uitzicht. Op
camping Rozenhof gaat u voorbij de speelweide bij
campingplaatsnr. 101 de klinkerweg omhoog. Bij
campinggebouw (afwasplaats/wasserette/ douches) en
bij volière gaat u L de klinkerweg omhoog. (U
passeert restaurant Rozenhof waar u binnen of op het
grote terras iets kunt nuttigen, een leuke pauzeplek).
Steek de doorgaande weg over en ga R omlaag.
Meteen daarna gaat u L de parkeerplaats op en steek
deze over met rechts van u 3 picknickbanken met
prachtig uitzicht. Bij de derde picknickbank en bij
afvalbak gaat u door het draaihekje en volg het pad
langs de haag en afrastering. Ga aan het eind door
het stegelke (voorzichtig met afstapje!) en ga dan L
(blauw) het holle pad omhoog. Boven in het
buurtschap Camerig gaat u aan de 3-sprong met 4
beukenbomen in het midden en bij boomkruis R
(blauw) over de smalle asfaltweg. (U passeert fraaie
vakwerkhuisjes, die bijna allemaal rijksmonumenten
zijn). Aan het einde van het buurtschap wordt de
asfaltweg een veldweg.
5. Na 40 m. gaat u bij infobord R door het draaihekje
en volgt u het pad gelegen tussen afrastering en
doornhaag (schitterend uitzicht). Via het volgende
stegelke loopt u de hoogstamboomgaard Bellet
binnen. Loop nu schuin rechts omlaag richting
volgend draaihekje. Via dit stegelke komt u in een
andere
boomgaard,
waarin
“nieuwe”
hoogstambomen
zijn
aangeplant.
Volg
het
“graspad” schuin links omlaag. Even verder gaat u
rechts en volg nu het “pad” links van de “nieuwe”
aanplant hoogstambomen. (Beneden bij breed ijzeren
hek passeert u links het seismische (aardbevingen)
meetstation “Heimans groeve” van het K.N.M.I.). Vlak
daarna bij zitbank gaat u L door het draaihekje en
volg het pad boven langs de Heimans groeve. (U
heeft hier (afhankelijk van jaargetijde) mooi uitzicht op
de beneden meanderende Geul. 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).
Het pad daalt en u steekt een waterstroompje over.
Let op! Loop nu RD en loop het bospad omhoog.
(Een eindje verder loopt u langs een steile boshelling).
Beneden gaat u L en loop via het draaihekje bij
breed ijzeren hek RD (blauw-geel) over de veldweg.
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e
(U passeert vakwerkhoeve Bervesj (18 eeuw)). Steek
een eindje verder bij zitbank en infobord R (blauw)
de houten Geulbrug over. Ga dan via het draaihekje
meteen na de brug R (blauw) en volg via stegelkes
het pad langs de meanderende Geul, het snelst
stromend riviertje van Nederland. Een eind verder
steekt u via stapstenen het waterstroompje
Elzeveldlossing over. Bij alleenstaande dikke
eikenboom en twee draaihekjes gaat u L het brede
pad omhoog met links beneden van u het
waterstroompje. U passeert twee stegelkes en loop
verder RD omhoog over het smalle pad gelegen
tussen de weilanden.
6. Boven in het gehucht Kuttingen gaat u voor de
woning met gevelkruis van dakpannen L de smalle
asfaltweg omhoog. Aan de 3-sprong bij trafohuisje
en wegkruis gaat u L (blauw) de smalle asfaltweg
omhoog. (Een eindje verder passeert u het
ongelukskruis van Gerard Gouders, die hier met paard
en kar verongelukte. Boven heeft u rondom prachtig
uitzicht o.a. links op de kerktoren van het Belgische
plaatsje Sippenaeken en in de verte op de uitlopers van
de Ardennen en de Eifel). Let op! Boven, circa 30 m.
voor zitbank, picknickbanken en waar even verder
de asfaltweg naar links buigt, gaat u via draaihekje R
(blauw) het weiland in en volg het pad door het
weiland omlaag. (Links ziet u kasteel Beusdael gelegen
in het Belgische plaatsje Sippenaeken. De imposante
donjon (verdedigbare woontoren) stamt waarschijnlijk uit
de 13e eeuw. De muren zijn van kalksteen en zijn 2
meter dik. De aanbouw rechts van de donjon stamt uit
e
e
de 16 /17 eeuw). Beneden in het weiland gaat u R
door het stegelke en volg nu het pad verder door het
weiland omlaag. Beneden steekt u de Terzieterbeek
over en volgt u het pad verder langs dit beekje. In
het buurtschap Terziet gaat u bij houten wegkruis en
mooi vakwerkhuis L de smalle asfaltweg omhoog.
Negeer doodlopende weg links (Prinses Dionnelaan)
en volg de asfaltweg verder RD omhoog langs
landschapcamping Alleleyn. (Bij het omhoog lopen
passeert u links, vlak voor groot weiland, een groot
boomkruis. Hier is in het verleden ook een man met kar
en wagen verongelukt. Kijk voor de bosrand nog even
achterom).
***Meteen in de bosrand van het Bovenste Bos gaat
u bij picknickbank R langs de afsluitboom en het
bordje “Bovenste Bos” het bospad omhoog. (Een
mooie pauzeplek na 14,5 km. Als u hier bij de
picknickbank 20 m. RD loopt, dan komt u bij het
geologische monument Bovenste Bosch (zie infobord)).
7. Let op! Boven aan de 4-sprong bij boomkruis gaat
u R (geel-rood) het bospad omlaag dat een eindje
verder een hol dalend paadje wordt Aan de 3sprong bij zitbank (mooi uitzicht) met de tekst “Hans
& Gonnie 50 jaar 6-10-2009” gaat u L over het pad
met links van u de bosrand en rechts een groot
weiland. Aan de 3-sprong in de bosrand gaat u R
(blauw) verder langs de bosrand en het weiland met
nog steeds prachtig uitzicht. Negeer voorbij zitbank
en bij groot infobord breed zijpad scherp links
omhoog. Vlak daarna aan de 3-sprong, met links

een zitbank, loopt u RD (geel) de veldweg omlaag.
Beneden aan de 3-sprong in het buurtschap
Diependal gaat u bij zitbank en twee wegkruisen L
(Diependalseweg/blauw).
Negeer
(trappen)pad
rechts omlaag. Let op! Circa 50 m. voorbij het mooie
witte vakwerkhuis no. 9 en bij de grote
kastanjeboom gaat u L (blauw) door het draaihekje
en volg het smalle pad langs de doornhaag. Via het
volgende stegelke loopt u RD het weiland. Aan de 3sprong van graspaden/veldwegen bij draaihekje en
veldkruis gaat u RD (blauw). Aan de 4-sprong bij
veldkruis en wegwijzer gaat u R (Dorphof) de
veldweg omlaag richting Terziet. Beneden aan de Tsplitsing bij vakwerkhoeve Woskoul met
groot
houten gevelkruis (1830) gaat u L de asfaltweg
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omlaag. (Dit is een zgn. “verkeerd corpus” want
Christus heeft het hoofd naar links gebogen, naar de
“slechte moordenaar” (had geen spijt)).
Aan de
voorrangsweg gaat u R het asfaltpad omlaag langs
deze
weg
en
het
gekanaliseerde
beekje
“Dorphoflossing”. (Een eindje verder, vlak voor de
herberg passeert u links de Terpoorterbron, een
voormalige wasplaats en waterput. Zie infobord). U
komt weer bij herberg/hotel de Smidse, de sponsor
van deze wandeling, waar u op het terras of binnen
in de knus ingerichte herberg de wandeling kunt
afsluiten met een hapje en drankje. (Het terras van de
herberg is “beroemd” omdat het in menige reclame te
zien is. De herberg is een voormalige smederij met
winkeltje uit 1911).
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Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

