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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u geruime tijd door de weilanden langs de 
Geul en dan loopt u het buurtschap Elzet binnen. Via het buurtschap Hilleshagen  loopt u via heuvelrug 
naar Nijswiller en via een rustig weggetje komt u in Wahlwiller. Dan loopt u door weilanden  langs de 
Selzerbeek en klimt u langs een wijngaard omhoog naar een mooi plateau. Na 11 km komt u bij een mooie 
picknickplek “Eyserlinde” met o.a. picknickbanken. U loopt omlaag naar het bedevaartsoord Wittem en dan 
volgt een prachtig stuk langs de Geul naar Mechelen. Dan wordt het even klimmen en loopt u met 
schitterend uitzicht omlaag naar de buurtschap Bissen. Via weilanden komt u in het buurtschap 
Schweiberg en een mooie veldweg voert u terug naar Epen. In Hilleshagen, Nijswiller, Wahlwiller, Wittem 
en Mechelen liggen eetcafés maar neem ook voldoende drinken mee. Aan het eind bij De Smidse is het 
goed toeven op het leuke terras.  
 
Startadres: Herberg De Smidse,  Molenweg 9 Epen.  
U kunt parkeren langs de weg. 
 

 
 
Gps afstand: 19500m 
Looptijd: 4.30 uur 
Hoogteverschil: 96m 

 
 

861. EPEN 19,5km 
 

 
1. Met uw rug naar de ingang van de herberg 
steekt u de doorgaande weg over en ga L het 
asfaltpad omlaag langs deze weg en het beekje 
“Dorphoflossing” dat even verder bij de houten  
brug in de Geul stroomt. Na  150 m. steekt u R via 
de brug de Geul over en volg het pad. (Even 
verder passeert u links de voormalige 
Eperwatermolen (1844) ook wel Wingbergermolen 
genoemd. Hier is ook de vistrap in de Geul te zien). 
Aan het eind van het pad steekt u bij treurwilg en 
de kleedlokalen van het voormalig sportcomplex 
Epen RD de parkeerplaats over en ga dan voor 
veestal/loods (7-2015 in aanbouw) L over het pad. 
Aan het eind van het pad gaat u bij zitbank R over 
de asfaltweg Meteen daarna aan de 
voorrangsweg bij Geulbrug gaat u R. (Als u hier 
even L langs  het ongevalskruis van Stephan 
Franssen loopt, dan ziet u op de brug de molentak 
van de Wingbergermolen in de Geul stromen. 
Stephan Franssen verongelukte hier op 25-1-1913 
met paard en wagen). Na 30 m. gaat u  L (rood) via 
bruggetje en draaihekje (stegelke) het weiland in. 
Volg nu het geruime tijd het pad RD (rood/twee 
blauwe rechthoeken) de weilanden met links van 
u de meanderende Geul. Soms loopt u langs de 
Geul, soms een eindje er vandaan. (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). Aan de 3-sprong 
van paden bij draaihekje en veldkruis met de 
tekst: “Bescherm ons en onze natuur” gaat u L 
(rood/blauw) en volg het pad via draaihekjes door 

de weilanden. Aan de asfaltweg bij wegkruis gaat 
u L (rood/blauw).  
 
2.  Vlak daarna vóór Geulbrug gaat u R 
(zwart/rood) via stegelke het weiland in. Volg 
geruime tijd het pad RD de weilanden richting 
kerk Mechelen.  (Het grote gebouw links is de 
Bovenste Molen, die aan een molentak van de Geul 
ligt. Op de plaats van de Bovenste Molen bevond 
zich reeds in de 13

e
 eeuw een molen, die tot rond 

1800 de banmolen (dwangmolen) was van 
heerlijkheid van de Heren van Wittem. Nu is ze 
eigendom van de Vereniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten). Let op! Waar u links een 
houten bruggetje, wegwijzer en infobord  ziet, 
gaat u vóór draaihekje R (blauw) over het pad 
door het weiland richting volgend draaihekje. Via 
twee draaihekjes loopt u het volgende weiland 
omhoog. Boven gaat u via het stegelke RD 
(blauw) over het pad gelegen tussen twee 
afrasteringen. Aan de asfaltweg gaat u R (blauw). 
Aan de 3-sprong bij zitbank en wegkruis gaat u  L 
(Kleebergerweg) omhoog.  (Even verder passeert u 
links vakantiepark de Mechelerhof). Waar de 
asfaltweg naar rechts buigt, gaat u L de veldweg 
(voetpad) omhoog. Boven bij draaihekje buigt de 
veldweg naar rechts.  (Even verder bij zitbank heeft 
u mooi uitzicht). Bij het mooie vakwerkhuis nr. 5 in 
het buurtschap Elzet wordt de veldweg een 
asfaltweg. Aan de T-splitsing bij wegkruis gaat u 
L.  Aan de 4-sprong  bij wegkruis loopt u RD 
(rood/blauw/Voortweg) de brede grindweg 
omlaag. Negeer draaihekje links. Steek beneden 
de Mechelderbeek over en volg de weg omhoog.  

http://www.smidse.nl/
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 3. Steek boven bij wegkruis en zitbank de 
doorgaande weg over en ga R (zwart/blauw) over 
het pad langs deze weg richting Vijlen. (Rechts 
passeert u de St. Joseph kapel. De kapel is in 1947 
gebouwd door de bewoners van Hilleshagen uit 
dankbaarheid voor Zijn bescherming gedurende de 
oorlog. Een eindje verder passeert u rechts (nr. 94)  
het prachtige vakwerkhuis uit de 17e/18e eeuw. Links 
passeert u brasserie Hilleshagen, een fijne 
pauzeplek. Even verder passeert u links een 
voormalig bakhuisje genaamd ’t Bakkes (klein 
vakwerkhuis met muurkruis). Bij wegkruis en 
zitbank gaat u L (zwart/blauw) over de veldweg. 
Negeer vlak daarna  graspad links omhoog en 
volg de veldweg RD (blauw). Boven aan de 4-
sprong bij veldkruis gaat u  RD (geel-rood) de 
grindweg omhoog. Boven bij het vliegveldje van 
modelvliegsportvereniging Aero ’79 wordt de 
grindweg een holle dalende asfaltweg. Let op! De 
asfaltweg buigt iets naar rechts. 50 M. verder gaat 
u bij groen bordje “voetpad” schuin R het smalle 
pad door de graft omhoog. Volg boven het pad 
RD met rechts van u de akker en links de graft.  
Bij eikenboom gaat u L en loop even verder RD 
het weiland omlaag richting draaihekje. (Hier heeft 
u mooi uitzicht over het Selzerbeekdal waarin 
Nijswiller is gelegen). Steek het volgende weiland 
over en via het volgende stegelke loopt u het 
smalle pad omlaag.  Steek beneden in Nijswiller 
de voorrangsweg over en ga L. Na 20 m. gaat u  R 
het straatje omlaag. Vlak daarna aan de T-
splitsing gaat u L. Aan de voorrangsweg gaat u R. 
Meteen daarna gaat u bij wegkruis R (Kerkstraat) 
omlaag. (Hier ligt even verder aan de doorgaande 
weg de knusse eetbar Liflaf, een leuke pauzeplek). 
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L 
(zwart/Schulsbergweg). 
 
4. Negeer zijweg rechts. Meteen daarna gaat u 
tegenover huisnr. 12  L (geel/zwart) het voetpad 
omhoog. Vlak voor de voorrangsweg gaat u R 
(geel/zwart) over de smalle asfaltweg, die u 
geruime tijd RD volgt. (U loopt nu een eind over het 
traject van de oude trambaan Maastricht-Vaals, die 
van april 1925 tot april 1938 operationeel was). Aan 
de 3-sprong in het wijndorp Wahlwiller bij eetcafé 
Viva Laterne, een leuke pauzeplek, gaat u RD 
(zwart/geel).  Neem de eerste smalle weg R 
omlaag. (Als u hier 150 m. RD loopt, dan komt u bij 
gasterij A gen Kirk. Ook een mooie pauzeplek met 
terras). Aan de T-splitsing gaat u R.  Aan de 3-
sprong steekt u  via de brug de Selzerbeek over 
en ga dan  meteen L het pad in langs de 
Selzerbeek. Ga door het draaihekje en loop RD 
het weiland parallel aan de beek. (De 14.5 km 
lange Selzerbeek ontspringt 250 m. over de grens bij 
Vaals in Duitsland.  Ze vormt tussen Vaals en 
Mamelis de grens tussen Nederland en Duitsland en 
mondt even ten westen van Partij uit in de Geul). Ga 
door het volgende draaihekje en volg het pad 
verder RD parallel aan de beek door het aan de 
natuur teruggegeven weiland. Bij de brug gaat u 
R  over de veldweg. Meteen daarna aan de 4-
sprong bij klaphek “Wiengetske” gaat u L over 

het brede licht stijgende graspad. U passeert een 
veerooster en volg het holle pad omhoog.  Aan de 
4-sprong bij trapje en kastje met het doodsprentje 
van Matty Rijcken loopt u RD het pad verder 
omhoog.  (Als u hier de trap omhoog loopt, dan komt 
u bij het ongevalskruis van Matty. Hier staat ook een 
zitbank. Hij verongelukte hier op 15 jarige leeftijd op 
deze akker toen de tractor waarop hij reed kantelde 
en hij tussen de tractor en de aanhangwagen, 
volgeladen met bieten, terechtkwam).Boven bij 
bordje met 2 pijlen buigt het pad naar links. (Kijk 
hier nog even achterom en geniet van het  prachtig 
uitzicht over het vijf sterren landschap Zuid Limburg 
o.a. op  het dorp Partij met het ommuurde 
slotklooster Mariëndaal (1848)). Volg nu het pad 
gelegen tussen akkers. Aan de smalle asfaltweg 
gaat u  L omlaag met links prachtig uitzicht. Steek 
beneden bij wegkruis schuin rechts de 
doorgaande weg over en u komt bij een mooie 
picknickplek met zitbanken.  (U bent hier bij het 
verzetsmonument op de Eyserlinde. Het is een 
zuilvormige beeldengroep, vervaardigd uit één stuk 
Limburgs natuursteen. Drie nabestaanden dragen 
een oorlogsslachtoffer. Het gedenkteken is 4 meter 
50 hoog. De tekst op de voorzijde van het voetstuk 
luidt:“ Den Gevallene”. Aan de zijkanten staan de 
namen van de als soldaat gevallenen. Het monument 
is op 3 mei 1952 onthuld. Hier staan ook 
picknickbanken en een orientatiebord. Een prima 
pauzeplek met mooi uitzicht). 
 
5.   Ga hier L het pad omlaag langs de dalende 
doorgaande weg.  Negeer bijna beneden zijpad 
rechts en u loopt even verder het bedevaartsoord 
Wittem binnen. Steek beneden aan de T-splitsing 
bij eetcafé Oud Wittem (een leuke pauzeplek) RD 
de voorrangsweg over. (Als u hier L gaat, dan komt 
u meteen bij de grote Geradus kapel. Naast de 
ingang van de Gerardus kapel ligt ook de ingang van 
de prachtige Redemptoristenkerk (voormalige 
Capucijnenkerk). U kunt deze kerk ook bezoeken via 
de grote Gerarduskapel, de kleine Smartenkapel en 
de mooie Mariakapel. Het klooster is ook bekend 
vanwege de markante kloosterbibliotheek. De heilige 
Gerardus Majella werd in 1893 door Paus Leo XIII 
zaligverklaard en wordt sindsdien vereerd in Wittem. 
Deze verering maakte Wittem tot een belangrijk 
bedevaartsoord).Steek de grote parkeerplaats 
schuin rechts over. Voor het witte huis (frituur) 
gaat u L bij afsluitboom door de mooie 
bomenlaan met rechts van u de grote schuur van 
de kasteelhoeve (18

e
/19

e
 eeuw). Steek de 

voorrangsweg over en ga R over het fietspad. (De 
grote woning Rijksweg no.2 is het voormalige 
poststation “De Posterij” (1825-1856). Halteplaats 
van de postkoets). U steekt het riviertje de Geul 
over. (Rechts ziet u kasteel Wittem (12

e
 eeuw)). Vlak 

daarna gaat u L (zwart/geel-rood) via ijzeren 
klaphek en draaimolentje het weiland in.  Loop in 
het weiland RD. Via twee draaihekjes komt u 
boven bij een boerderij. Loop rechts langs deze 
hoeve. Aan de asfaltweg gaat u L. (Rechts ziet u 
de Gulperberg. Deze 600 m. lange klim met een 
gemiddeld stijgingspercentage van 9.8 % (max.15%) 
is zeer bekend bij wielerliefhebbers. Negeer meteen 
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zijweg rechts. (Hier ligt links Hoeve de Bek (Oude 
Akerweg 139), die uit 1663 stamt.Tot 1825 was dit 
tevens het poststation halverwege de oude weg 
Maastricht-Aken). Vlak daarna aan de 3-sprong bij 
wegkruis en zitbank gaat u R (Hommerigerweg) 
omhoog. Negeer na 100 m. graspad rechts en 
loop RD de smalle asfaltweg omhoog. Aan de 
kruising bij zitbank gaat u L de betonplatenweg 
omlaag. U steekt weer de Geul over.  Aan de T-
splitsing in Partij gaat u bij wegkruis R (rood) 
langs de sportvelden van V.V. Partij. De asfaltweg 
wordt een veldweg.   
 
6. Bij bosrand en zitbank gaat u R over het pad 
met links van u de bosrand en rechts een groot 
weiland. Het pad buigt naar links. Aan de 3-
sprong bij gedichtsteen en diep ingesneden Geul 
gaat u R (rood/zwart) met rechts van u de 
meanderende Geul. Negeer zijpaden en volg het 
pad via draaihekjes geruime tijd RD (rood/zwart) 
door de weilanden. Bij twee draaihekjes 
(stegelkes) loopt u verder RD (rood/zwart). Aan 
het eind loopt u RD (rood/zwart) over het smalle 
pad gelegen tussen afrasteringen. Aan de 
klinkerweg in Mechelen gaat u R met links van u 
de Mechelderbeek. U passeert eetcafé 
Charlemagne, een leuke pauzeplek. Waar de 
klinkerweg bij het leuke  huis (nr. 42) eindigt, 
loopt u RD langs de doorgaande weg met rechts 
van u de Mechelderbeek, die hier vlakbij in de 
Geul stroomt. U steekt de Geulbrug over. 
Vervolgens steekt u de molentak (Bovenste 
molen) van de Geul over. Meteen daarna voorbij 
oorlogsbunker en gedenksteen en bij 
vakwerkhuis Hoeve Plei gaat u R 
(Overgeul/geel/rood).  Aan de 3-sprong bij 
vakwerkhuis met muurkruis in het buurtschap 
Overgeul gaat u L (geel) de doodlopende weg 
omhoog. De asfaltweg wordt een stijgende holle 
veldweg. (U passeert het ongevalskruis van Kelsey 
Sijstermans. Dit 9 jarig meisje kwam in oktober 2003 
bij het spelen in een nabij gelegen schuur onder een 
vallende deur terecht).Na circa 500 m. gaat u bijna 
boven via draaihekje L (geel) het weiland in en 
volg het pad door het weiland omhoog. Via 
volgend stegelke komt u in  het bos. Volg nu het 
stijgende bospad geruime tijd RD (geel). (Vlak na 
het draaihekje ziet u links een Mariagrotje met de 
tekst 1906-1956. In het metselwerk rondom het 
Mariabeeld zijn oude hulzen van kogels verwerkt. 
Een eindje verder passeert u links aan een boom een 
kastje met daarin het beeldje van de H. Gerardus. Dit 
pad was vroeger een geliefd wandelpad van de 
paters van Wittem). Boven aan de 3-sprong voor 
ingang van weiland gaat u L (geel).  Negeer 
bospad rechts en loop RD (geel) omlaag. Aan de 
3-sprong gaat u RD (geel) verder omlaag. Bij 
zitbank, veldkruis en het geologisch monument 
Grindgroeve Bissen (zie infobord) buigt het pad 
links langs de bosrand en groot weiland omlaag. 
(U heeft hier prachtig uitzicht o.a. op het langgerekte 

buurtschap Schweiberg met zijn prachtige 
vakwerkhuizen waar u straks komt.  In grote weiland 
links ziet u mogelijke grazende Schotse Hooglanders 
(met horens)). 
 
7.  Beneden in het gehucht Dal Bissen gaat u L 
(geel/zwart) over de klinkerweg. (Voor u ziet de 
hooggelegen St. Martinuskerk (1882) in Vijlen). Na 
50 m. gaat u bij lantaarnpaal nr. 846 R 
(zwart/groen) de veldweg omhoog. Bij draaihekje 
wordt dit een smal pad dat u rechts langs de 
afrastering door het weiland omhoog volgt. (U 
passeert bij waterpoel een grote zwerfkei, een mooi 
genietplekje). Boven aan de veldweg gaat u L 
(zwart/groen). De veldweg wordt een klinkerweg. 
Aan de T-splitsing bij wegkruis in het buurtschap 
Schweiberg gaat u R (zwart/groen) omhoog. (U 
passeert hotel de Bloeiende Berg, een mooie 
pauzepeplek). Neem bij groot houten wegkruis, 
zitbank en de waterput van Schweiberg (zie 
infobord)  de veldweg L (zwart) omhoog, die even 
verder een dalende veldweg wordt. (Dalend ziet u 
in de verte de uitlopers van de Eifel en de Ardennen. 
Voor u ziet u de toren van de kerk in Epen. Door het 
links gelegen grote weiland liep de waterleiding van 
de waterput naar het links beneden gelegen bosje). 
Beneden aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u R 
(zwart) en loop even verder de holle weg omhoog.  
Boven aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R 
(zwart/blauw) de holle veldweg omlaag. Aan de 
ongelijke 4-sprong bij  wegkruis loopt u RD 
(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). Steek boven bij wegkruis de 
voorrangsweg over en loop RD. Meteen daarna 
aan de 3-sprong gaat u L (Krekelstraat) omlaag. 
Aan de 3-sprong RD verder omlaag. Beneden aan 
de voorrangsweg gaat u R. Aan de 4-sprong bij 
boomkruis gaat u L (Bovenpad/geel/blauw) 
omlaag.  Aan de Y-splitsing gaat u R (geel/blauw) 
het holle voetpad omlaag. Beneden aan de T-
splitsing bij wegkruis type vliegermodel gaat u R 
omlaag. 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. Als u aan de voorrangsweg R gaat, dan 
komt u na 10 m. bij de Terpoorter bron (zie 
infobord)).  

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.   
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