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Tijdens deze heuvelachtige, grensoverschrijdende en zeer panoramische wandeling wandelt u eerst door 
weilanden naar de buurtschap Kuttingen. Dan daalt u een prachtig voetpaadje af naar de buurtschap 
Terziet.  U passeert de Landschapcamping Alleleyn en loop naar het Bovenstebos waar u de Belgische 
grens oversteekt.  Na een flink stuk door de bossen wandelt u via klaphekjes door weilanden met 
schitterende uitzichten naar een afgelegen hoeve. Via een leuk voetpad komt u aan de doorgaande weg en 
voorbij een boerderij klimt i via een prachtig hol paadje omhoog. Boven wandelt u over een plateau met 
alweer prachtig uitzicht en dan daalt u af naar Sippenaeken waar een fijn terras is.  Deze wandeling biedt 
prachtige uitzichten en loopt door een van de mooiste grensstreken van Zuid-Limburg. U kunt de route 
inkorten tot 11 km. 
 

Startpunt:  Bistro Le Soigneur, Rue de Beusdael 55, Sippenaeken. Tel: 06-55340958.  (Geopend: Di t/m vr 
11.00,  za-zo 10.00 uur. In de winter:  vrijdag,  zaterdag en zondag 11.00 uur). U kunt parkeren in de straat. 
U kunt ook starten vanaf Landschapscamping Alleleyn (alleen voor campinggasten), Terzieterweg 17, 
Epen. Deze  prachtig gelegen camping, de zuidelijkst gelegen camping van Nederland,  is een uitstekend 
locatie voor het houden van een wandelvakantie! 
 

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

12,11 km  3.10 uur  143 m  237 m 
 

 
 

1029. SIPPENAEKEN – TERZIET 12,1 km – 11 km 
 

Start Landschapscamping Alleleyn: (Terzieterweg 
17, Epen) 
 

Met uw rug naar de camping gaat u L de 
asfaltweg omhoog. Ga dan verder bij punt 3. 
 

1. Met de rug naar de bistro gaat u L omhoog. 
Aan de ongelijke 4-sprong gaat u R (’t Veld) en bij  
grenspaal nr.  11 (achterkant paal) met het jaartal 
1843 loopt u Nederland binnen.  Na  250 m  gaat u 
R via het draaihekje (stegelke) het weiland in.  
 

(Degene, die 11 km loopt of als het na veel regenval 
te nat is in de weilanden, volgt verder RD de smalle 
asfaltweg die een eind verder boven naar rechts 
buigt. Let op! Circa 50 m voorbij 
zitbank/picknickbanken en de bocht naar rechts gaat 
u L (blauw) via draaihekje het weiland in. Ga dan 
verder bij **** in punt 2).  
 

Loop RD door het weiland met rechts afrastering.  
 

(Rechts boven in de verte ziet u de 133 m tv-toren in 
het Aachener Wald, die u tijdens deze wandeling nog 
enkele keren zult zien).  
 

Via stegelke loopt u het volgende weiland binnen. 
Loop RD door het weiland met rechts van u 
afrastering/slootje/akker. Let op! Aan het einde 
van de links gelegen meidoornhaag gaat u L door 
de boomgaard omhoog met links de 
meidoornhaag. Blijf nu RD door de boomgaard 
lopen met links van u de meidoornhaag.  
 

(Bijna aan het eind van de haag ziet u schuin rechts 
voor u een pannenkruis aan de zijgevel van woning).  
 

Aan het eind van de haag gaat u bij grote stal L 
via het draaihekje de volgende boomgaard 
binnen. Loop dan schuin R naar het ijzeren 
spijlen hekje. Na dit hekje gaat u in het gehucht 
Kuttingen L over de licht stijgende smalle 
asfaltweg.  
 

(U passeert een eindje verder rechts een mooi 
vakwerkhuis met muurkruisje en op de binnenplaats 
een waterpomp).  
 

2. Aan de 3-sprong gaat u L (blauw) de smalle  
asfaltweg omhoog.  
 

(Ruim 100 m verder passeert u het stenen 
memoriekruis van Gerard Gouders, die hier met 
paard en kar verongelukte.  

Boven heeft u rondom prachtig uitzicht o.a. links op 
de kerktoren in Sippenaeken en in de verte op de 
uitlopers van de Ardennen en de Eifel).  
 

Let op! Boven, circa 50 m voor zitbank, 
picknickbanken en voordat de asfaltweg naar 
links buigt, gaat u via draaihekje R (blauw) het 
weiland in **** en volg het pad door het weiland 
omlaag.  
 

(Links 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).  
 

Beneden in het weiland gaat u R door het 
stegelke en volg nu het pad verder door het 
weiland omlaag. Via volgende draaihekje loopt u 
het volgend weiland omlaag.  
 

(Rechts ziet u de kerktoren van het St. Pauluskerkje 
(1842) in Epen). 
 

Beneden bij melkveebedrijf steekt u de 
Terzieterbeek over en volgt u het pad langs dit 
meanderende beekje. In de buurtschap Terziet 
gaat u bij houten wegkruis en mooi vakwerkhuis 
(nr. 13) L de smalle asfaltweg omhoog. Negeer 
doodlopende weg links (Prinses Dionnelaan).  
 

(Dionne was in 1995 jeugdprinses van de 
carnavalsvereniging de Vooseschtoets (vossenstaart) 
van Epen.  
 

Links heeft u weer mooi zicht op kasteel Beusdael). 
 

Ruim 150 m verder passeert u links de zuidelijkst 
gelegen camping van Nederland 
landschapscamping Alleleyn, de sponsor van 
deze wandeling, waar de kampeerders op de 
ruime camping kunnen genieten van de rust en 
schitterend uitzicht hebben.  
 

 ^^^^ (Bij het omhoog lopen passeert u links, vlak 
voor groot weiland,  een groot boomkruis. Hier is in 
het verleden ook een man met kar en wagen 
verongelukt.  
 

Kijk voor de bosrand nog even achterom en geniet 
van het uitzicht over het vijf sterren landschap Zuid 
Limburg).   
 

http://www.landgoedalleleijn.nl/


  blz 3 van 4 

 

3. In de bosrand van het Bovenste Bos negeert u 
bij picknickbank en afsluitboom  bospad rechts 
omhoog en volg geruime tijd RD de bosweg. 
Negeer zijpaden. 
 

(U passeert meteen rechts het geologische 
monument Bovenste Bosch (zie infobord).    
 

Na bijna 400 m aan de 4-sprong, met links een 
trappenpad, wandelt u ongemerkt de Belgische grens 
over).   
 

Na 900 m gaat u boven aan de 4-sprong bij 
wandelknooppunt (wkp) 82 gaat u L (81) de 
bosweg omlaag. Negeer zijpaden. Steek na 600 m 
bij wkp 81 de doorgaande weg over en loop bij 
gedenksteen RD (78) over de  bosweg.  
 

(Deze gedenksteen is opgericht ter nagedachtenis 
aan de slachtoffers van de elektrische draad (De 
Dodendraad) die tijdens de Eerste Wereldoorlog 
(1914-1918) het door Duitsland bezette België 
scheidde van het neutrale Nederland.  
 

De circa 400 km lange dodendraad, die op Belgisch 
grondgebied stond,  liep van het Zwin bij Knokke tot 
aan het Drielandenpunt in Vaals. In april 1915 werd 
gestart met de werkzaamheden en op 24 juli werd de 
draadversperring van stroom voorzien. De middelste 
versperring, waar  2000 volt op stond, telde circa vijf 
draden. Aan beide zijden van deze versperring stond 
op ongeveer anderhalve tot drie meter een 
evenwijdig lopende versperring waar op de draden 
geen of lage stroom (schrikdraad) stond).   
 

Negeer  zijpaden en volg bijna 2 km deze bosweg 
RD (78) door het Beusdalbos.  Na 900 m gaat u 
aan de 3-sprong RD (78).  Na 600 m passeert u 
rechts een zitbankje en loopt u  verder RD (78) 
over de bosweg, die een smal hol dalend pad 
wordt.  
 

4. Na 400 m, waar het smal dalend pad eindigt en 
bij begin veldweg, gaat u bij SIH wegwijzer L 
(blauw kruis) via klaphekje het weiland in en loop 
dan RD door het weiland met rechts afrastering.   
 

(Hier heeft u prachtig uitzicht o.a. op de 133 m hoge 
tv-toren in het Aachemer Wald en op de Koning 
Boudewijn uitzichttoren op het Drielandenpunt in 
Vaals.  
 

Eindje verder heeft u achteromkijkend mooi zicht op  
het  op 275 m hoogte staand 15 m hoge kruis op de 
Schaesberg in Hombourg.  
 

Mogelijk hoort u plotseling het geluid van een  
goederentrein, die hier uit de vlakbij gelegen 795 m 
lange tunnel van Remersdaal komt.  De tunnel is in 
1917 (Eerste Wereldoorlog) door de Duitsers 
aangelegd en is nu een deel van de 
goederenspoorlijn Aken-Antwerpen (de Montzenlijn)). 
 

Via klaphekje loopt u RD (blauw kruis) door het 
volgende weiland met rechts afrastering. U blijft 
nu circa 800 m langs de SIH wegwijzerpalen RD 
(blauw kruis) boven door de weilanden lopen met 
rechts schitterend uitzicht. Na bijna 700 m buigt 
“het pad” naar links en loop dan vlak daarna bij 
stalen veedrinkbak en SIH wegwijzerpaal via 

draaihekje RD (blauw kruis) door het weiland 
omlaag.     
 

5. Beneden bij de afgelegen hoeve/Ferme 
Oversteindel  (melkveebedrijf) gaat u R over de 
licht dalende smalle asfaltweg door het mooie 
landschap.  Waar na ruim 400 m de asfaltweg 
voor de eerste huizen naar rechts buigt, gaat u L 
het graspad omlaag. Aan het eind van het graspad,  
gaat u R de veldweg omlaag, die vlak daarna in 
het gehucht Geheut bij ingang van het met 
gedeeltelijk met breuksteen gebouwd huis “Au 
Deux Coins Ronds” (huisnr. 243), een dalende 
asfaltweg wordt. Beneden aan de doorgaande 
weg gaat u L. Volg geruime tijd deze rustige licht 
dalende weg door het mooie landschap.  
 

(Voor u ziet u de uitzichtoren Boudewijn op het 
Drielandenpunt in Vaals).  
 

Na 700 m gaat u in de buurtschap Terhaegen  bij 
bord “Au Foulard” (dit is 30 m voorbij huisnr. 42) L 
de doodlopende weg omhoog.  
 

(Als u hier nog 10  m RD langs de doorgaande weg 
loopt, dan komt u bij hek van binnenplaats (nr. 20) 
van voormalige boerderij via infobordje te weten wat 
voor verschrikkelijks hier op 17 april 1891 heeft 
plaatsgevonden. Iets wat in de huidige jachtige tijd 
niet meer voor te stellen is.   
 

De route volgend heeft u even verder rechts weer 
mooi uitzicht op de kerk van Sippenaeken) 
 

Na 200 m wordt de asfaltweg bij  melkveebedrijf 
“Hoeve Schoordijk” een stijgende holle veldweg. 
Na de volgende 200 m gaat u aan de 3-sprong RD 
het smalle holle bospad omhoog.  
 

(In dit “rommelige” bospad passeert u na 200 m een 
grote dassenburcht met verschillende uitgangen).  
 

Na 300 m komt u boven via oranje draaihekje 
(stegelke)  in een weiland.   
 

(Als u hier in het weiland even naar links loopt, dan 
heeft u prachtig uitzicht. Links in de verte ziet u weer  
het grote kruis op de Schaesberg in Hombourg) 
 

6. Ga dan meteen R (geel-rood) door het weiland 
omlaag met rechts een haag/bosstrook met voor 
u weer schitterend uitzicht o. a. over het 
vijfsterren landschap Zuid-Limburg. Ga door het 
volgende stegelke en steek dan schuin L het 
weiland over richting haag/rij haagbeuken waar u  

R gaat met links de haagbeuken. U verlaat het 
weiland en volg RD (geel-rood) het dalende pad. 
Bij prachtig vakwerkhuis, waar op de 
binnenplaats een waterpomp staat,  buigt de 
grindweg naar links. Bij volgend mooi 
vakwerkhuis (no.38) wordt de grindweg een 
asfaltweg, die rechts omlaag buigt. Beneden in 
Sippenaeken gaat u bij wegkruis L de 
doorgaande weg omhoog. Na ruim 300 m komt u 
links weer bij bistro Le Soigneur, sponsor van 
wandeling Sippenaeken 973, waar u bij de 
vriendelijke uitbater op het leuke terras of in de 
mooi ingerichte zaak nog iets kunt eten of 
drinken. Er is een uitgebreide lunchkaart en er is 
ook heerlijk schepijs te krijgen. Zeker doen.  



 

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.   

 

 


