89. EPEN 5,7 km
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Een korte gemakkelijke wandeling met lichte hellingen vanuit het Geuldal door akkers, weilanden en over
holle wegen omhoog langs de rand van het Onderste en Bovenste Bos met een mooi panorama.

Startadres: Hotel – Restaurant De 4 Jaargetijden, Wilhelminastraat 43, Epen.
Parkeerplaats voor Gemeenschapshuis 't Patronaat, Wilhelminastraat 39.
Vanaf de parkeerplaats gaat u L en meteen voorbij de kruising ligt links het restaurant.
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89. EPEN 5,7 km
1. Met uw rug naar het gemeenschapshuis gaat u
L. Meteen daarna aan de 4-sprong gaat u R
(Heerstraat/) omhoog. Aan de 3-sprong gat u RD
verder omhoog. Aan de 4-sprong bij wegkruis
gaat u RD verder omhoog. Op het einde van de
asfaltweg gaat u RD (geel/rood) het voetpad
omhoog. Boven aan de voorrangsweg bij
oriëntatiebord en voor het voormalig Hotel Ons
Krijtland (nu U-center (GGZ-kliniek) buigt het
asfaltpad naar links met rechts de doorgaande
weg. Een eindje verder bij zitbank gaat u L
(rood/geel) de veldweg/breed pad omlaag.
(Hier heeft u prachtig uitzicht over het Geuldal en de
uitlopers van de Ardennen en Eifel. Als u hier RD
over het asfaltpad parallel aan de doorgaande weg
verder omhoog gaat, dan komt u na 150 m bij de
Gerardushoeve, een pauzeplek met een terras met
prachtig uitzicht).
De veldweg wordt een hol pad.
(Aan het einde van het hol pad ziet u links een
wijngaard. Beneden passeert u rechts de schietboom
met kogelvanger van de in 1808 heropgerichte
schutterij St. Paulus uit Epen).
2. Beneden aan de 3-sprong bij regenwaterbuffer
gaat u RD (blauw/rood/geel) omhoog. Aan de
kruising bij wegwijzer en veldkruis gaat u R
(rood/geel) omhoog richting Eperheide. Boven
aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L
(blauw/geel) met rechts de bosrand en links
weilanden.
(Een eindje verder bij zitbank heeft u weer prachtig
uitzicht over het Geuldal).
Negeer bij draaihekje zijpad links. Aan de Tsplitsing voorbij zitbank gaat u L (geel) de holle
veldweg omlaag.
(Hier ziet u voor u het kasteel Beusdael in het
Belgische plaatsje Sippenaeken. Links in de verte
ziet u de 133 m hoge tv-toren in het Aachener Wald).
3. Na bijna 400 m beneden aan de smalle
asfaltweg in de buurtschap Diependal gaat u bij
vakwerkwoningen, zitbank, wegkruis en kruis
gezaagd
uit
boomstam
L
(Diependalseweg/blauw). Negeer na 200 m
meteen voorbij infobordje 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
vakwerkhuisjes).
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Via volgend stegelke bij grote linde loopt u RD
door het weiland met rechts afrastering.
4. Aan de 4-sprong bij draaihekje en bijzonder
veldkruis gaat u R over het graspad. Aan de
asfaltweg gaat u L. Aan de T-splitsing bij
wegkruis
type
vliegermodel
gaat
u
L
(Terzieterweg). Aan de 3-sprong bij 3 zitbanken
gaat u R (Plaatweg).
(Links staat een prachtig vakwerkhuis met een
muurkruis).
Aan de 5-sprong bij de hoger gelegen
Calvariekapel (begin 20e eeuw/zie infobord) en
zitbank gaat u L (geel/blauw) via het draaihekje
het weiland in. Negeer bij bruggetje zijpad rechts
en loop RD.
(Als u hier via het bruggetje de Geul oversteekt, dan
komt u bij de watermolen de Volmolen (18e eeuw).
Steek de binnenplaats over en links ziet u dan het
grote waterrad. Hier bij het waterrad staat ook een
bakhuisje waar vroeger de broden en vlaaien in
werden gebakken).
Via het bruggetje steekt u de Terzieterbeek over
en volg nu verder het pad RD door het weiland
met voor u de pittoreske herberg de Smidse,
Steek de doorgaande weg over en loop RD
(geel/blauw/Molenweg) met rechts een muurkruis
hangend aan bakhuisje en rechts Herberg De
Smidse waar u iets kunt drinken of eten.
(Als u hier aan de doorgaande weg L gaat, dan komt
u meteen rechts bij de Terpoorterbron, een
voormalige wasplaats en waterput. Zie infobord).
Aan de 3-sprong bij vakwerkhuis en wegkruis
type vliegermodel gaat u L (geel/blauw) de smalle
holle mooie asfaltweg/voetpad omhoog. Boven
aan de doorgaande weg bij boomkruis gaat u R
en komt u weer bij de parkeerplaats.
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