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Tijdens deze heuvelachtige en grensoverschrijdende wandeling wandelt u via weilanden omlaag naar de
buurtschap Kuttingen. Dan volgt u een mooie panoramaweg met prachtig uitzicht en passeert u de
Volmolen. Via mooi pad komt u bij de Wingbergerhoeve, een ijskraam met heerlijk ijs en o.a. fruit waar u
fijn kunt pauzeren. Dan loopt u omhoog met boven mooi uitzicht naar camping Rozenhof. U daalt af naar
het Geuldal en dan wandelt u geruime tijd door weilanden door het mooie Geuldal langs de meanderende
Geul waar u de Heimansgroeve passeert. Via een Belgische camping loopt u omhoog naar Sippenaeken.
GPS-afstand 7700 m, looptijd 1.45 uur en hoogteverschil 65 m.

blz 2 van 3
Startadres: kerk Sippenaeken, Place St. Lambert 6, Sippenaeken.
Tegenover de kerk is bij het café een parkeerplaats.
U kunt ook starten vanaf de grote parkeerplaats aan de Bennetweg in Epen, die vlakbij de ijskraam is
gelegen. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R. Aan het einde van de weg, vlak voor de voorrangsweg,
gaat u bij zitbank R en loop dan RD over de parkeerplaats van de ijskraam. Ga dan verder bij punt 4. U kunt
de wandeling dan beginnen en eindigen met een ijsje. Parkeer niet op de parkeerplaats bij de ijskraam

1110 SIPPENAEKEN – Camerig 7,7 km
1. Met uw gezicht naar de kerk en het grote
wegkruis gaat u L 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 beneden bij
wegkruis doodlopende zijweg links omhoog. Na
350 m passeert u omhoog lopend links de leuke
bistro (met terras) Le Soigneur (huisnr.
55/maandag gesloten). Voorbij huisnr. 71 gaat u
aan de ongelijke 4-sprong R (’t Veld/blauwe kruis)
over de smalle asfaltweg en vlak daarna bij
grenspaal nr. 11 (achterkant paal) met het jaartal
1843 loopt u Nederland binnen. (Voorbij het laatste
huis heeft u schitterend uitzicht o.a. over het
vijfsterrenlandschap Zuid Limburg). Na 250 m gaat
u R via het draaihekje (stegelke) het weiland in.
(Als het na veel regenval te nat is in de weilanden,
volg dan verder RD de smalle asfaltweg die een eind
verder boven bij picknickbanken naar rechts buigt.
(U heeft hier bij picknickbanken prachtig uitzicht op
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). Een eindje verder wordt de weg een dalende
holle smalle asfaltweg. (In de holle weg passeert u
links het stenen memoriekruis van Gerard Gouders,
die hier met paard en kar verongelukte). Aan de 3sprong bij trafohuisje en wegkruis gaat u RD (blauw)
verder omlaag. Ga dan verder bij **** in punt 2)
Loop RD door het weiland omlaag met rechts van
u afrastering. (Rechts boven in de verte ziet u de
133 m tv-toren in het Aachener Wald). Via stegelke
loopt u het volgende weiland binnen. Loop RD
door het weiland met even verder rechts van u
afrastering/slootje/akker. Let op! Aan het einde
van de links gelegen meidoornhaag gaat u L door
de boomgaard/weiland omhoog met links van u
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).
2. Aan het eind van de haag en bij betonplaten
schuur loopt u L via het draaihekje de volgende
boomgaard binnen en loop dan schuin R naar het
ijzeren spijlen hekje. In de buurtschap Kuttingen

gaat u L over de licht stijgende smalle asfaltweg.
(U passeert een eindje verder rechts een mooi
vakwerkhuis met muurkruisje en op de binnenplaats
een waterpomp). Aan de 3-sprong bij trafohuisje
en wegkruis gaat u R (blauw) de asfaltweg
omlaag. **** (Even verder bij zitbank (genietplekje)
heeft u links prachtig uitzicht op de vakwerkhuizen in
de buurtschap Terziet). Waar de asfaltweg na circa
500 m links omlaag buigt, gaat u bij boomkruis R
(Smidsberg/geel/blauw) over de
grindweg.
Beneden aan de T-splitsing van asfaltwegen bij
zitbank en Calvarie kapel loopt RD (geel/blauw)
via draaihekje (stegelke) het weiland (Geuldal) in.
3. Meteen voorbij de rechts gelegen hoeve steekt
u R (2 blauwe rechthoeken) via bruggetje de Geul
over. Steek dan schuin rechts de binnenplaats
van de hoeve over en ga dan bij het grote
e
waterrad van de Volmolen (18 eeuw) L (geelrood) over het klinkerpad. (Rechts staat hier het
e
voormalig bakhuis van de hoeve. De molen is elke 2
e
en 4 zaterdag van de maand voor bezichtiging in
gebruik). Vlak daarna loopt u via stegelke het
weiland in en volg het graspad RD.
(Het hooggelegen witte gebouw dat u voor u ziet is
het Emmaushuis. Het ”Emmaus” is in 1904-1905.
door de paters Redemptoristen van Wittem in eigen
beheer als buitenhuis gebouwd Het diende om
priesterstudenten
gedurende
de
hele
opleidingsperiode van zes jaar ontspanningsmogelijkheden te geven. Zij mochten tenslotte niet
naar huis gedurende hun priesteropleiding, ook niet
in de vakantieperiode. In 1972 kwam het huis in
particulier bezit).
Bij volgende draaihekje gaat u RD (geel/rood)
over het pad. Meteen voorbij grote veestal,
waarvan het onderste gedeelte met breuksteen is
gebouwd, gaat u R en wandel dan over de
parkeerplaats naar het terras en ijskraam De
Wingbergerhoeve, de
sponsor van deze
wandeling, waar u heerlijk ijs tegen vriendelijke
prijs kunt eten.
(Het gerestaureerde vakwerkhuis dat u hier rechts bij
de parkeerplaats ziet is het oudste vakwerkhuis van
Limburg en dateert van rond 1450).

4. Met uw rug naar de ijskraam gaat u R langs de
doorgaande weg. Meteen daarna gaat u L
(Camerig 20-21/blauw) de asfaltweg omhoog.
Boven aan de ongelijke 4-sprong bij woning, met
in muurnis een Mariabeeldje, gaat u RD (geelrood) het stenige holle pad omhoog. Waar na 250
m het pad bij dikke eikenboom en weiland naar
links buigt, gaat u R over het graspad gelegen
tussen afrasteringen met rechts schitterend
uitzicht. Op camping Rozenhof gaat u voorbij de
speelweide
bij
campingplaatsnr.
101
de
klinkerweg
omhoog.
Bij
campinggebouw
(afwasplaats/wasserette/ douches) en bij volière
gaat u L de klinkerweg omhoog met rechts boven
het restaurant. Steek voorzichtig de doorgaande
weg over en ga R omlaag. Meteen daarna gaat u L
de parkeerplaats op en steek deze over met
rechts van u 3 picknickbanken met prachtig
uitzicht. Voorbij de derde picknickbank en
afvalbak gaat u door het draaihekje en volg het
pad langs de haag en afrastering.
5. Via volgende stegelke en trapje (voorzichtig met
afstapje) gaat u R (blauw) het holle pad omlaag. Al
dalend negeert u draaihekje rechts. Beneden
loopt u via draaihekje het weiland in en loop RD.
Negeer meteen daarna ijzeren bruggetje rechts.
Volg nu het pad door de weilanden met rechts
van u, soms dichtbij soms op afstand, de
meanderende Geul. Na 600 m passeert u links de
Heimansgroeve.
(Deze voormalige steengroeve is genoemd naar de
natuuronderzoeker Eli Heimans. Dit is de enige
locatie in Nederland waar gesteente uit het Carboon
aan de oppervlakte komt. Zie infobord).

blz 3 van 3
Blijf RD lopen met rechts nog steeds de
meanderende Geul, het snelst stromend riviertje
van Nederland. Bij breed hek gaat u door het
draaihekje en loop dan RD (geel-blauw) over de
veldweg. Even verder passeert u vakwerkhoeve
e
Bervesj (18 eeuw).
6. Negeer bij zitbank (genietplekje) en infobord
houten brug rechts over de Geul. Na 30 m gaat u
R over het pad. Steek (geen brug) meteen daarna
het Cottesserbeekje over en volg het pad RD met
rechts van u de Geul.
(Lukt dit niet, loop dan terug. Aan de brede grindweg
gaat u R. Vlak daarna gaat u R (blauwe
rechthoeken/geel-rood) over het doodlopende brede
pad. Ga nu verder bij *** in dit punt).
Aan de veldweg gaat u R verder langs de Geul.
**** Bij grenspaal no. 8 (zie achterkant) steekt u de
Belgische grens over en loopt u camping du
Vieux Moulin binnen. Negeer op de Franstalige
camping twee zijpaden links. Aan de 3-sprong
gaat
u
R
(Vijlenerbosroute/blauwe
rechthoeken/geel-rood). Steek meteen daarna de
hier sterk meanderende Geul/Gueule over en volg
de grindweg RD. (Voor u ziet u boven de kerk in
Sippenaeken). Voorbij vakwerkhuis wordt de
grindweg een stijgende smalle asfaltweg. (Kijk
boven bij twee ijzeren hekken even achterom en
geniet nog van het prachtig uitzicht). Boven komt u
weer bij de St. Lambertuskerk (1840) en het grote
wegkruis. U kunt ook nog een kijkje nemen in de
kerk met het mooie interieur met de 14
kruiswegstaties. Op het plein staat het
voormalige gemeentehuis van Sippenaeken
(nr.1), nu bed & breakfast Het Rozenknopje.
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