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Een mooie wandeling over mooie paden en rustige smalle asfaltwegen door het Geuldal. Tijdens deze 
wandeling heeft u prachtige uitzichten. In het begin van de wandeling kunt u naar het grote waterrad van 
de Volmolen lopen. In de buurtschap Terziet passeert u enkele mooie vakwerkhuizen. Onderweg staan 
verschillende zitbanken. Aan het begin passeert u ook herberg De Smidse. 
 

Startadres:  Hotel – Restaurant De 4 Jaargetijden, Wilhelminastraat 43, Epen. 
Parkeer op de vlak naast het restaurant gelegen parkeerplaats van het gemeenschapshuis 't Patronaat, 
Wilhelminastraat 39.  Vanaf de parkeerplaats gaat u L en u komt meteen links bij het restaurant. 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 5,56 km  1.15 uur  69 m  76 m 
 

 
 

                                         63. EPEN 5,6 km  
 

1. Met uw rug naar het restaurant gaat u R en ga 
dan meteen bij boomkruisje R (Bovenpad) de 
smalle asfaltweg omlaag. (Volg vanaf nu de hele 
route de blauwe paaltjes). Vlak daarna gaat u aan 
de Y-splitsing R de mooie smalle asfaltweg 
omlaag. Aan de T-splitsing bij vakwerkhuis en 
wegkruis type vliegermodel gaat u R verder 
omlaag. 
 

2. Beneden bij herberg De Smidse en muurkruis 
hangend aan voormalig bakhuisje steekt u de 
doorgaande weg over.  
 

(Als u hier R gaat, dan komt u na 10 m rechts bij de 
waterput Terpoorterbron, een voormalige wasplaats 
en waterput. Zie infobord). 
 

Via bruggetje steekt u het gekanaliseerde beekje 
“Dorphoflossing” over en loop dan RD door het 
weiland. Via volgend bruggetje steekt u het 
Terzieterbeekje over. Negeer meteen brug links 
en loop RD door het weiland. 
 

(Als u hier via het bruggetje de Geul oversteekt, dan 
komt u bij de watermolen genaamd Volmolen (18e 
eeuw). Steek de binnenplaats over en links ziet u dan 
het grote waterrad. Tegenover het waterrad staat een 
met breuksteen gebouwd bakhuisje waarin vroeger 
broden en vlaaien werden gebakken).  
 

Aan de asfaltweg bij hoger staande zitbank en 
hoger gelegen Calvariekapel gaat u RD 
(Smidsberg) de asfaltweg omhoog die boven een 
licht stijgende veldweg wordt. Aan de 3-sprong 
bij boomkruis gaat u RD de asfaltweg omhoog.  
 

(Even verder heeft u boven rechts mooi uitzicht o.a. 
op de beneden gelegen buurtschap Terziet, waar u 
straks doorheen loopt).  
 

Na 500 m gaat u aan de Y-splitsing bij trafohuisje 
en wegkruis R (’t Veld) de holle smalle asfaltweg 
omhoog.  
 

(Na 100 m passeert u rechts het ongevalskruis van 
Gerard Gouders, die hier met paard en kar 
verongelukte. Boven heeft u rondom prachtig uitzicht 
o.a. links op de kerktoren van de St. Lambertuskerk 
(1840) in het Belgische plaatsje Sippenaeken en in 
de verte op de 133 m hoge tv-toren in het Aachener 
Wald).  
 

3. Let op! Boven, circa 50 m voor zitbank, 
picknickbanken en waar de asfaltweg naar links 
buigt, gaat u via draaihekje (stegelke) R het 
weiland in.  
 

(Links beneden 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 m dik. De aanbouw rechts van de donjon stamt uit 
de 16e/17e eeuw). 
 

Volg nu het pad via stegelkes door de weilanden 
omlaag. Beneden voor grote open koeienstal 
verlaat u via draaihekje de weilanden en volg het 
pad met even verder rechts het Terzieterbeekje.   
 

4. Aan de asfaltweg in Terziet bij wegkruis en 
infobord gaat u R omlaag Negeer tegenover  
zitbank, boomkruis en Mariakapel zijweg links 
omhoog. Aan de 3-sprong bij volgend boomkruis 
gaat u L (Morgensweg) omhoog. Negeer na bijna 
500 m boven voorbij zitbank en bij wegkruis 
veldweg links. Negeer 300 m verder bij zitbank, 
wegkruis en kruis gezaagd uit boomstam 
veldweg links omhoog en loop RD 
(Diependalsweg) verder over de smalle asfaltweg  
met links vakwerk(vakantie)woningen. Negeer bij 
infobord trappenpad rechts omlaag. Let op! 
Circa 50 m voorbij het mooie witte vakwerkhuis 
(1704/huisnr. 9) gaat u bij grote kastanjeboom L 
via draaihekje het pad omhoog met rechts een 
meidoornhaag. (Rechts beneden ziet u hier weer 
mooie vakwerkhuisjes). Via volgend stegelke loopt 
u RD door het weiland.  
 

5. Aan de 4-sprong bij stegelke en bijzonder 
veldkruis gaat u RD. Aan de kruising bij veldkruis 
en wegwijzer gaat u RD. Aan de 3-sprong bij 
uitstroom van regenwaterbuffer gaat u R.  
 

(Links ziet u de schietboom met kogelvanger van de 
schutterij St. Paulus uit Epen, opgericht rond de 
twaalfde eeuw. Hier ziet u voor u op de flank van de 
helling een wijngaard van wijndomein Le Coq Frisé. 
De route volgend passeert u na 300 m links een 
omhaagd kruis ter herinnering aan J.J.G. Frijns, die 
hier 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 4-sprong in Epen bij wegkruis en 
wegwijzer gaat u R (Heerstraat) de asfaltweg 
omlaag. Aan de 3-sprong gaat u RD.  Beneden  
aan de doorgaande weg komt u rechts bij 
boomkruisje weer  bij restaurant De 4 
jaargetijden, de sponsor van deze wandeling, 
waar u binnen of op het leuke terras nog iets kunt 
eten of drinken. 

  
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.  


