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Dit is een wandeling die u o. a. via  weilanden door het mooie Geuldal voert. Na heel veel regenval kan het 
in de weilanden langs de Geul drassig zijn. 
 

Startadres: Openbare parkeerplaats aan de  Kap. Houbenstraat 12, Epen.   
Rij voor hotel Eperland R de grote (openbare) parkeerplaats op. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

5,92 km 1.20 uur 45 m 55 m 
 
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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3. EPEN 5,9 km 
 

1. Volg de hele route de rode paaltjes. Vanaf de 
parkeerplaats loopt u terug naar Kapelaan 
Houbenstraat en ga hier bij verbodsbord R.  
 

(Als u hier scherp L omhoog gaat, dan komt u bij St. 
Paulus’ Bekeringkerk (1841-1842). Via de zijingang 
onder de doorgang komt u in de kapel. Via de kapel 
kunt u het mooie interieur van deze kerk bezichtigen. 
Open van 9.00 tot 17.00 uur.  
 

De route volgend passeert u even verder rechts de 
vierkante waterput genaamd “Paulusbron”. Deze is 
eind 19e eeuw gegraven. Vanaf dat moment werd 
hier drinkwater gehaald en niet meer uit de tegenover 
deze waterput liggende Paulusbron. 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. Zie voor meer info 
infobord).  
 

Aan de 3-sprong bij vakwerkhuis no. 18 met 
muurkruis gaat u RD de smalle doodlopende 
asfaltweg omhoog.  
 

(Kijk hier eens naar de mooie deuringang van huisnr. 
18 A).  
 

Aan de ongelijke 4-sprong bij veldkruis en 
wegwijzer gaat u R over de veldweg. Aan het 
einde van de veldweg gaat u L en volg het pad 
gelegen tussen afrastering via twee draaihekjes 
omhoog met rondom mooi uitzicht.  
 

2.  Beneden gaat u bij veldkruis R de veld– 
grindweg omlaag. Negeer zijpaden en volg de 
dalende veldweg, die na 500 m bij vakwerkhuis in 
de buurt Broek een dalende smalle asfaltweg 
wordt. Steek beneden de voorrangsweg over en 
ga bij wegkruis L over het voet- klinkerpad. 
Negeer asfaltweg rechts (Hurpescherweg) en volg 
het voet- klinkerpad verder RD langs het fietspad. 
Na 250 m loopt u parallel aan de rechts gelegen 
molentak van de Geul. U passeert de Bovenste 
Molen.  
 

(Het grote waterrad is nog te zien. Op de plaats van 
de Bovenste Molen bevond zich reeds in de 13e 
eeuw een molen, die tot rond 1800 de banmolen 
(dwangmolen) was van heerlijkheid de Heren van 
Wittem. Deze korenmolen stond op de linkeroever.  
(nu grote woning)  In 1828 werd op de rechteroever 
een papiermolen gebouwd, die van 1856 tot 1882 de 
functie kreeg van kunstwolmolen. In 1914 werd de 
graanmolen verplaatst naar het gebouw van de 
voormalige papiermolen (huidige locatie) op de 
rechteroever. Nu is ze eigendom van de Vereniging 
tot Behoud van Natuurmonumenten).  
 

3. Meteen daarna tegenover wegkruis en de 
asfaltweg richting Schweiberg en voor bushuisje 
gaat u R via draaihekje (stegelke) de boomgaard 
in. Volg nu het pad via stegelkes door de 
weilanden met rechts de meanderende Geul. 
Steek op het eind via houten  brug de Geul over. 
Loop 10 m RD en ga dan bij draaihekje R en volg 
het pad RD door de weilanden met rechts weer de 
58 km lange meanderende Geul, een zijbeek van 
de Maas en het snelst stromend riviertje van 
Nederland.  
 

4. Na 700 m gaat u in Hurpesch aan de smalle 
asfaltweg bij brug L. Vlak daarna gaat u 
tegenover  wegkruis bij wegwijzer via stegelke R 
het weiland in. (U ziet rechts twee mooie 
vakwerkhuizen). Bij twee draaihekjes passeert u 
de Klitserbeek (zie infobord). Aan het draaihekje 
bij veldkruis gaat u R met rechts de hoge 
meidoornhaag. Negeer zijpaden en volg het pad 
geruime tijd RD door de weilanden met een eindje 
verder in bosje rechts de meanderende Geul. 
Soms loopt u langs de Geul, soms een eindje er 
vandaan. Steek na 1,2 km de voorrangsweg over 
en ga R   
 

(Hier kunt u in de zomermaanden bij de 
Wingerberghoeve tegen een gunstige prijs heerlijk ijs 
krijgen. Het gerestaureerde vakwerkhuis dat u hier  
ziet, is het oudste vakwerkhuis van Limburg en 
dateert van rond 1450).  
 

Negeer bij brug en ongevalskruis zijweg links.    
 

(Hier verongelukte op 25-1-1913 met paard en 
wagen Stephan Franssen)).  
 

50 m voorbij volgend wegkruis en hek van de 
Wingendermolen steekt u R via rioolbuisje de 
doorgaande weg over en loopt u  RD het grindpad 
gelegen tussen afrastering omhoog.   
 

5. Boven  aan de 4-sprong gaat u R over smalle 
asfaltweg.  
 

(300 m verder passeert u rechts hotel-restaurant 
Landgoed Schoutenhof, dat in 1939 is gebouwd als 
burgemeesterswoning van de toenmalige gemeente 
Wittem. Volgens het infobord naast de ingang 
ontmoette Prinses Beatrix hier haar latere echtgenoot 
Prins Claus).  
 

Aan de voorrangsweg bij wegkruis gaat u L het 
voet- klinkerpad langs het fietspad omhoog. 
Negeer zijweg links. Waar de doorgaande weg bij 
hotel Berg en Dal naar links buigt, steekt u via 
zebrapad bij kapelanie de weg over en loopt u  
RD (Kap. Houbenstraat) terug naar de openbare 
parkeerplaats. Bij hotel Berg en Dal of even 
verder bij Hotel Eperland kunt u de wandeling 
afsluiten met een hapje en drankje.  


