826. EPEN 10,7km

www.wandelgidszuidlimburg.com

blz 2 van 3
Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u door weilanden langs de Geul naar de
buurtschap Cottessen, onderweg passeert u de Heimansgroeve en de Cottessergroeve. Via leuke paadjes
komt u in de boomgaard Bellet en dan loopt u door de buurtschap Camerig langs fraaie vakwerkhuizen. U
passeert een café voor een pauze en dan wandelt u langs mooie bosranden met prachtige vergezichten
omlaag naar de buurtschap Bommerig. Ook hier passeert u weer mooie vakwerkhuizen. Het laatste stuk
gaat weer door weilanden langs de Geul en via een veldweg komt u weer in Epen waar u nog lekker een
terrasje kunt pakken bij de herberg.

Startadres: Herberg Peerboom, Wilhelminastraat 11, Epen. (Dinsdag gesloten).
U kunt parkeren op de openbare parkeerplaats aan de Schoolstraat. Als daar geen plaats is kunt u ook in de
Schoolstraat parkeren.
Gps afstand: 10700m
Looptijd: 2.20
Hoogteverschil: 67m

826. EPEN 10,7km
1. Met uw rug naar het café gaat u L. Neem nu de
eerste weg L (Schoolstraat) omlaag langs de
parkeerplaats. (Vanaf de parkeerplaats loopt u dus de
Schoolstraat omlaag). Vlak daarna aan de 3-sprong
gaat u R (Schoolstraat) verder omlaag. Aan de 3sprong gaat u RD (Schoolstraat) over de
doodlopende weg, die naar rechts en dan naar links
buigt. Bij verbodsbord loopt u RD over de smalle
asfaltweg. Aan de 4-sprong voorbij waterput op
“terras” gaat u RD (rood/blauw) het klaphek en volg
het pad omlaag. Steek beneden de doorgaande weg
over en ga R over het asfaltpad langs deze weg Na
150 m. steekt u L via de brug de Geul over en volg
het pad. (Op de brug ziet u rechts het gekanaliseerde
beekje “Dorphoflossing” in de Geul stromen. De route
volgend passeert u even verder links de voormalige
Eperwatermolen (1844) ook wel Wingberger molen
genoemd. Hier is ook de vistrap in de Geul te zien). Aan
het eind van het pad steekt u RD de parkeerplaats
over en ga dan voor veestal (4-2015 in aanbouw) R
over het pad met rechts van u een haag. Via
draaihekje (stegelke) loopt u een weiland binnen en
loop RD (geel-rood). Via het volgende stegelke
verlaat u weer het weiland en loop verder RD. (U
passeert de watermolen Volmolen (1882). Deze is elke
2e en 4e zaterdag van de maand voor bezichtiging in
gebruik). Bij de binnenplaats van de Volmolen gaat u
L (geel-rood) over de kasseienweg met links van u
de molentak van de Geul. U steekt de Geul over, het
snelst stromend riviertje van Nederland
2. Boven aan de ongelijke 4- sprong bij hoger
gelegen Calvarie kapel gaat u scherp L over de
doodlopende asfaltweg. (Een eind verder ziet u links
beneden de aftakking van de molentak). U passeert bij
e
wegkruis hoeve Vernelsberg. (Deze hoeve uit de 18
e
en 19 eeuw is gebouwd met breuksteen). Na 150 m.
gaat u L (blauw/geel-blauw) het pad gelegen tussen
meidoornhagen omlaag.
Steek via de ijzeren
bruggetje de Geul over en ga schuin R. Volg nu
geruime tijd het pad RD (geel-blauw) door de

weilanden met rechts van u de meanderende Geul.
Een eind verder passeert u links 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. Zie infobord). Blijf RD lopen met
rechts van u nog steeds de meanderende Geul. Bij
breed hek en stegelke loopt u RD (geel-blauw) over
de veldweg. U passeert de vakwerkhoeve Bervesj
(18e eeuw). Negeer bij zitbank en infobord houten
brug rechts. Negeer na 30 m. zijpad rechts. Negeer
dan na 40 m. bij asfaltpad doodlopende weg scherp
rechts. Let op! 10 Meter verder gaat u schuin R over
het brede bospad met rechts van u moerasgebied.
Negeer trappenpad links omhoog en volg het pad,
dat een smaller pad wordt, RD. (Even verder passeert
u de Cottessergroeve. Zie infobord).
Aan de Tsplitsing bij camping Vieux Moulin en rechts van u
het Cottesserbeekje
gaat u L het trappenpad
omhoog.
3. Boven aan de asfaltweg in de buurtschap
Cottessen bij de monumentale vakwerkhoeve
Termoere (no.8) gaat u R (blauw). (Deze circa 500
jaar oude hoeve is gebouwd met stenen uit de
Cottessergroeve). Aan de 3-sprong gaat u L met
rechts van u camping Cottesserhoeve, (Als u hier
aan de 3-sprong 50 m. RD loopt, dan komt u bij de
camping waar u binnen of op het terras iets kunt
nuttigen). Boven bij vakantiehoeve “Bellet” buigt de
weg naar rechts. Let op! Na 150 m., aan het eind van
de links staande doornheg, loopt u L via nauwe
doorgang het weiland in. Vlak daarna loopt u door
de volgende doorgang en ga dan L over het pad dat
even verder rechts omlaag buigt Bijna beneden
loopt u via nauwe doorgang het smalle bos in en
steek beneden het waterstroompje over. Boven
verlaat u via het stegelke het smalle bos en ga L.
Steek het volgende waterstroompje over en volg
dan het (gras)pad RD de oude hoogstamboomgaard
Bellet. (U loopt dus niet links omlaag en rechts

omhoog). Bij draaihekje gaat u R omhoog door de
oude boomgaard (Dus niet door het draaihekje). Via
stegelke verlaat u weer de boomgaard. Volg nu RD
het paadje gelegen tussen prikkeldraad en
meidoornhaag. Aan de veldweg bij infobord gaat u L
(blauw) omlaag. (Kijk hier bij het draaihekje nog even
achterom en geniet nog even van het mooie uitzicht o.a.
op de St Lambertus kerk (1840) in het Belgische plaatsje
Sippenaeken). Meteen daarna wordt de veldweg in
het buurtschap Camerig een asfaltweg. (U passeert
fraaie
vakwerkhuisjes,
die
bijna
allemaal
rijksmonumenten zijn).
4.
Aan de 3-sprong bij boomkruis en vier
beukenbomen in het midden gaat u L (blauw)
omlaag. De weg wordt een dalend hol pad. Let op!
U passeert 2 ijzeren hekken en ga dan 50 m. verder
R omhoog en volg via het draaihekje boven het pad
gelegen tussen haag en afrastering van weiland.
Steek bij picknickbanken (prachtig uitzicht) de
parkeerplaats over. Aan de doorgaande weg gaat u
R omhoog. (U kunt hier pauzeren op het terras van
restaurant Rozenhof. Binnen heeft u mooi uitzicht).
Meteen daarna gaat u L de klinkerweg (inrit
camping) omlaag. (U loopt dus rechts van het terras en
restaurant omlaag). Bij campinggebouw (afwasplaats/
wasserette/douches) gaat u bij volière R langs de
paardenstallen omlaag. Ga aan het eind van het
klinkerpad bij campingplaatsnr. 101 L over de
speelweide en u verlaat het terrein van de camping.
Volg even verder het graspad, met rechts van een
haag, RD. (U heeft hier prachtig uitzicht over het vijf
sterren landschap Zuid Limburg). Aan het grindpad
gaat u R (geel-rood) omhoog.
Boven aan de
kruising gaat u L langs de bosrand en u passeert
meteen een zitbank.
Ga beneden door het
draaihekje en steek het 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. Bij ijzeren toegangshek gaat u L
de klinkerweg omlaag.
(Dit wit huis is het
Emmaushuis. 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 ontspannings-mogelijkheden te geven. Zij
mochten tenslotte niet naar huis gedurende hun
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priesteropleiding, ook niet in de vakantieperiode. Sinds
1972 is het huis in particulier bezit).
5.
Beneden aan de asfaltweg bij zitbank en
boomkruis gaat u R (blauw). U loopt nu door het
buurtschap Bommerig met een aantal prachtige
vakwerkhuizen. (De nrs. 46-42-40-38-36-34 dateren
allemaal uit de 18e eeuw (dus tussen 1700 en 1800)).
Negeer beneden bij woning met 32 zonnepanelen op
dak doodlopende veldweg links. Meteen daarna,
waar de asfaltweg bij het vakwerkhuis no. 30 en
zitbank naar rechts buigt, gaat u L (blauw) via het
draaihekje het weiland in. Volg het pad door het
weiland RD omlaag. Aan de 3-sprong van paden bij
draaihekje en veldkruis met de tekst: “Bescherm
ons en onze natuur” gaat u R (rood/blauw) en volg
het pad via draaihekjes door de weilanden. Aan de
asfaltweg bij wegkruis gaat u L. Loop RD
(blauw/zwart) en steek de Geulbrug over. Aan de
voorrangsweg gaat u L (rood/blauw) over het pad
parallel aan deze weg. Na 100 m. gaat u bij wegkruis
R (In de Broekenweg/rood/blauw) de smalle
asfaltweg omhoog. Bij mooi vakwerkhuis met
muurkruis wordt de asfaltweg een stijgende
veldweg. Negeer draaihekje rechts. Circa 200 m.
verder gaat u bij veldkruis L (rood/groen) over
(gras)pad, dat even verder een dalend pad wordt.
(Voor u ziet het St Pauluskerkje (1842)). Aan het eind
van het pad bij draaihekje, gaat u R (rood/groen)
over de veldweg. Aan de ongelijke 4-sprong bij
wegkruis gaat u L (blauw/rood) de smalle asfaltweg
omlaag en u loopt Epen binnen. Aan de 3-sprong bij
het vakwerkhuis no. 18 met muurkruis gaat u R
(Boeienstraat) omhoog. (Kijk hier eens naar de mooie
deuringang van het mooie vakwerkhuis (huisnr. 18 A).
Hier aan de 3-sprong ligt de “Paulusbron” (zie infobord).
In de periode 1920-1939 had Epen een eigen
waterleiding en stroomde het water uit de Paulusbron
thuis uit een waterkraan. Na 1939 werd ook Epen
aangesloten op het Limburgs waterleidingnet en
verdween de eigen aangelegde waterleiding). Boven
aan de doorgaande weg gaat u L omlaag. (U passeert
links (nr. 6) de rijksmonumentale 18e eeuwse
haakvormige vakwerkhoeve met aan de linker zijkant
een Mariabeeld in muurnis). Beneden aan de Tsplitsing komt u weer bij de herberg, de sponsor
van de wandeling,
waar u de wandeling kunt
afsluiten met een hapje en drankje.
Terug naar parkeerplaats: Ga hier aan de T-splitsing
R. Neem dan de eerste weg L (Schoolstraat) omlaag
en u komt weer bij de parkeerplaats.
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