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Een gevarieerde wandeling met enkele hellingen door het bos.  In Teuven ligt eetcafé Modern. 
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  blz 2 van 3 

 

Startpunt: Taverne Le Barbeau,  Place St.Lambert, Sippenaeken (tegnover de kerk) (Momenteel gesloten). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 13,21 km  3 uur  138 m  291m 
 

 
 

108. SIPPENAEKEN 13,2 km 
 
1. Met de rug naar de parkeerplaats gaat u L (Rue 
de Beusdal) de doorgaande weg omhoog.  
 

(Bijna beneden bij huisnr. 28 ziet u boven een H. 
Hartbeeld in een muurnis met afdakje. ’s Avonds 
wordt dit beeld verlicht).  
 

Negeer bij wegkruis zijweg links omhoog. Na 
ruim 300 m passeert  u links de leuke bistro Le 
Soigneur (huisnr. 55/maandag gesloten). 
 

2.  Aan de 4-sprong gaat u RD verder omhoog en 
u passeert herberg de Eik met het meest 
zuidelijkst gelegen terras van Nederland.  
 

(In het begin van de  afdaling passeert u rechts 
grenspaal no. 12 bij boomkruisje).  
 

Negeer beneden voor het kasteel zijweg rechts 
omlaag. U passeert het imposante kasteel 
Beusdael.  
 

(Volgens verhalen zou de donjon (verdedigbare 
woontoren) van het kasteel stammen uit de tijd van 
Karel de Grote  (circa 800). Aannemelijker is de bouw 
van het donjon in de 13e eeuw).   
 

Volg nu geruime tijd de stijgende asfaltweg, die 
een bocht naar rechts en links maakt.  
 

(Waar de weg naar links buigt, heeft u bij zitbank 
schitterend uitzicht over het vijf sterren landschap 
Zuid –Limburg. De route omhoog volgend passeert u 
rechts een oorlogsbunker uit 1933. Hier heeft u mooi 
uitzicht op kasteel Beusdael). 
 

3. Na 1,5 km gaat u boven aan de 4-sprong bij 
wandelknooppunt (wkp) 81, gedenksteen en 
boomkruisje R (82) over de brede grindweg.  
 

(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).   
 

4.  Aan de 4-sprong bij zitbank en wkp 82 loopt u 
RD (83). Aan de 4-sprong, bij open vlakte en waar 
links het bos eindigt, gaat u bij afsluitboom L (84) 
over het bospad.  
 

(Hier staat het bordje Teuvener–Driesen. Rechts 
heeft u hier prachtig uitzicht o.a. op de 133 hoge tv-
toren in het Aachener Wald).  
 

Even verder begint het pad te dalen. Volg dit 
mooie holle pad omlaag. Beneden aan de 3-
sprong gaat u L het holle pad omlaag.  
 

(Als u hier even RD loopt, dan heeft u na de 
bladerenval mooi uitzicht op kasteel Sinnich).  
 

Vlak daarna bij afsluitboom gaat u R (85) de 
asfaltweg omlaag. Beneden steekt u het 22 km 
lange riviertje de Gulp over, dat tussen Gulpen en 
het buurtschap Cartils in de Geulle stroomt. 
 

5. Boven aan de grote 3-sprong (nabij bushalte) 
gaat u R (85) omhoog. Aan de 3-sprong RD (85).  
 

(Even verder ziet u rechts kasteel Sinnich. Vroeger 
was dit een klooster. Oorspronkelijk was het adellijk 
Klooster Sinnich (12e eeuw) een vrouwenklooster van 
de adellijke stiftsdames van de orde der Sint 
Augustijnen. Het klooster was afhankelijk van de 
abdij van Rolduc. In 1797 verlieten de laatste zusters 
de abdij. Daarna kwam het in particuliere handen).  
 

Loop RD en u komt rechts bij  café Modern,  leuk 
pauzeplekje. Aan de T-splitsing bij het voormalig 
gemeentehuis van Teuven en muurkruis gaat u R 
(Gieveldstraat/84) omlaag. Beneden aan de 3-
sprong RD (84). (Even verder passeert u weer de 
Gulp). Volg de stijgende asfaltweg, die bij 
verkeerspiegel een bocht naar links maakt en bij 
boomkruis een bocht naar rechts maakt. Bij 
zitbank en afsluitboom gaat u R (84) over het pad.   
 

6. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L (geel 
bordje) het steile holle bospad omhoog.  
 

(U verlaat hier route 84. Rechts heeft u hier mooi 
uitzicht over Teuven).  
 

Boven, waar het bos gedeeltelijk gekapt is, volgt 
u het pad RD. Aan de brede grindweg bij 
verzinkte stalen afsluitboom, gaat u R (83). Let 
op! Na circa 100 m gaat u L (blauw) over het pad 
gelegen tussen akker en grasveld. Bij grenspaal 
no. 15 gaat u R (blauw) met links de bosrand.         
 



  blz 3 van 3 

 

7. Aan de Y-splitsing bij veldkruis gaat u L 
(blauw). Aan de T-splitsing gaat u R. Aan de 4-
sprong RD. Beneden aan de T-splitsing gaat u L 
over het brede pad.  
 

(Een eind verder passeert u links het geologisch 
monument Groeve Bovenste Bosch).  
 

Vlak daarna bij picknickbank loopt u RD de 
smalle asfaltweg omlaag. 
 

(U heeft hier weer prachtig uitzicht over het vijf 
sterren landschap Zuid-Limburg.(Bij het omlaag 
lopen passeert u rechts, aan het einde van het rechts 
gelegen groot weiland, een groot boomkruis. Hier is 
in het verleden een man met kar en wagen 
verongelukt).  
 

8. Negeer in de buurtschap Terziet doodlopende 
weg rechts (prinses Dionnestraat).  
 

(In 1995 jeugdprinses van de carnavalsvereniging de 
Vooseschtoets (vossenstaart) van Epen).  
 

Negeer bij het mooie vakwerkhuis no. 13 en bij 
houten wegkruis en de Terzieterbeek zijpad 
rechts. Negeer bij zitbank, Mariakapel en 
boomkruis doodlopende weg links omhoog. Let 
op! Aan de 3-sprong (Morgensweg) bij boomkruis 
steekt u R via bruggetje het Terzieterbeekje over 
en loopt u via draaihekje (stegelke) RD door het 
weiland omhoog met links van u afrastering.  
 

(Soms, als er koeien in het weiland grazen, is dit pad 
met prikkeldraad afgesloten. Is dit zo, volg dan RD 
(Terzieterweg) de asfaltweg. Aan de Y-splitsing gaat 
u R (Kuttingerweg) omhoog. Waar de asfaltweg naar 
rechts buigt, negeert u bij boomkruis grindweg links.  
Aan de 3-sprong meteen voorbij wegkruis en 
trafohuisje gaat u L (Kuttingerweg 3-9) de 
doodlopende weg omhoog. Ga nu verder bij **** in dit 
punt).  
 

Boven gaat u na het stegelke L door het volgende 
weiland. 
 

(Hier heeft u alweer schitterend uitzicht o.a. op 
Epen).  
 

Bij Hoeve Bredebron verlaat u via draaihekje het 
weiland en loop meteen daarna de grindweg 
(inrit) omhoog. Aan de asfaltweg bij wegkruis 

gaat u R. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L 
(Kuttingerweg 3-9) de doodlopende weg omhoog. 
**** U passeert weer enkele mooie vakwerkhuizen 
o.a. het eerste vakwerkhuis links met muurkruisje 
en op de binnenplaats een waterpomp). 
 

9. Aan het einde van deze weg in de buurtschap 
Kuttingen, bij gevelkruis van dakpannen (huisnr. 
7), gaat u R door het draaihekje. Volg nu dit 
dalende smalle pad met mooi uitzicht. Bijna 
beneden, bij twee stegelkes, wordt dit een breed 
dalend graspad 
 

10. Beneden bij dikke eik en twee draaihekjes 
gaat u R. (U loopt nu dus links van het 
waterstroompje genaamd Elzeveldlossing). Steek 
even verder via stapstenen het waterstroompje 
over. Volg het pad via stegelkes verder RD langs 
de 58 km lange meanderende Geul, het snelst 
stromend riviertje en dat een zijbeek van de Maas 
is. Steek de houten Geulbrug over en ga R 
(blauw) over de brede grindweg.  
 

(Hier rechts in de Geul zijn de opnames gemaakt van 
het reclamespotje van Brand bier. Een Brand 
bierwagen steekt de Geul over).  
 

Na 100 m gaat u R (geel-rood) over de 
doodlopende veldweg met een eindje verder 
rechts de meanderde Geul, die hier Nederland 
binnenstroomt. Na 250 m loopt u bij  grenspaal 
no. 8 (zie achterkant) de camping op.               
 

11. Negeer op camping Au Vieux Moulin twee 
zijpaden links. Aan de 3-sprong gaat u R 
(Vijlenerbosroute). Steek de Geul weer over en 
volg het brede grindpad RD dat voorbij  
vakwerkhuis een stijgende smalle asfaltweg 
wordt.  
 

(Kijk boven nog eens achterom en geniet nog van het 
prachtig uitzicht).  
 

Steek bij St. Lambertuskerk (1840), die te 
bezichtigen is,  de doorgaande weg over en u 
bent weer bij Auberge Le Barbeau, de sponsor 
van de wandeling, waar u binnen in het leuk 
ingericht café of op het terras nog iets kunt eten 
en 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.   

 


