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Tijdens deze echte heuvellandwandeling, loopt u via een asfaltpad omhoog naar Heijenrath en dan door 
het Onderste Bos omlaag naar het gehucht Diependal. U volgt een heel leuk paadje langs een beekje en 
dan loopt u over een rustig weggetje naar het Geuldal. U loopt verder omhoog naar de buurtschap Camerig 
met schitterende vakwerkhuisjes en dan bereikt u boven het restaurant Buitenlust. Vanaf het terras heeft u 
een geweldig panorama!  Na een pauze wandelt u via paadjes  naar de camping Rozenhof en dan loopt u 
door weilanden omlaag naar de Volmolen. Na een stuk door de weilanden komt u aan de rand van Epen en 
dan loopt u over veldwegen en bospaden naar de buurtschap Eperheide met weer enkele fraaie 
vakwerkhuisjes. Via leuke paadjes loopt u door naar Heijenrath en dan loopt u door het Groote Bosch 
omlaag naar Slenaken. De route is zeer panoramisch en er staan genoeg zitbanken onderweg. Het is een 
typische Zuid-Limburgwandeling.   
 

 
 

Startpunt: Uitspanning Samen, Dorpstraat 2, Slenaken. Tel:043-4573209.   
Naast het restaurant is een ruime parkeerplaats.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,15 km  4 uur  132 m  340 m 
 

 
 

1216. SLENAKEN- CAMERIG 16,2 km 
 

1. Met de rug naar de ingang van Uitspanning 
Samen gaat u L de brug over en meteen R door 
de Waterstraat.  Voorbij het restaurant ’t Stegelke 
en bij de rijksmonumentale voormalige hoeve 
(huisnr. 2) uit 18e eeuw, wordt de asfaltweg een 
stijgend smal asfaltpad/voetpad, dat parallel loopt 
aan de hoger gelegen doorgaande weg 
(Loorberg). Blijf nu het pad 1 km RD volgen. 
Negeer na 400 m, voorbij het links aan de 
doorgaande weg staand groot wegkruis, de 
smalle zijweg links omhoog en volg verder RD 
(rood/zwart) het asfaltpad.  
 

(Aan het pad staan verschillende zitbanken waar u 
mooi uitzicht heeft. Bijna boven bij zitbank, waar 
reling begint, heeft u mooi uitzicht op Slenaken).  
 

Aan het einde van het pad, waar de doorgaande 
weg naar links buigt, gaat u voorbij zitbank R met 
links van u een wegkruis. Loop nu RD  
(Flabberweg/rood/zwart), langs het trafohuisje 
horende bij gsm-mast, de smalle asfaltweg 
omhoog.  Boven aan de T-splitsing bij wegkruis 
en auberge De Smockelaer gaat u L 
(blauw/zwart). Meteen daarna gaat u aan de  
3-sprong bij ANWB wegwijzer R 
(Julianastraat/blauw/zwart) het asfalt-/voetpad 
langs de doorgaande weg omlaag richting Epen.  
 

(Een eindje verder passeert u het ongevalskruis van 
Mathieu Ubaghs, die hier bij een auto ongeluk om het 
leven kwam).  
 

Negeer veldweg links. Aan de 4-sprong, bij ANWB 
wegwijzer en wegkruis, gaat u bij verbodsbord R 
(blauw/geel-rood) over de brede grindweg. Aan 
de T-splitsing bij infobord en picknickbank gaat u 

R over de bosweg, die meteen naar links buigt en 
een bosweg door de bosrand wordt. Negeer na 
500 m bospad scherp links. Volg verder de 
bosweg, die na 150 m naar links (geel-rood) buigt.  
Aan de schuine T-splitsing gaat u R. Meteen 
daarna gaat u aan de 3-sprong bij zitbank RD 
(geel-rood). 
 

2.   Aan de 3-sprong bij 4-stammige boom gaat u 
L  over het pad met rechts een heidegebied.  (U 
verlaat hier de geel-rode route). Aan de kruising 
gaat u RD het bospad, dat een smal bospad 
wordt, omlaag. Bijna beneden, aan de T-splitsing 
gaat u R omlaag. Meteen daarna gaat u L de 
veldweg met prachtig uitzicht omlaag.  
 

(Rechts ziet u hier in de verte, bij het Belgische 
plaatsje Sippenaeken gelegen, kasteel Beusdael. 
Voor u in de verte ziet u bij helder weer de 133 m 
hoge tv-toren in het Aachener Wald).  
 

Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u RD (geel) de 
holle veldweg omlaag.  
 

(Als u hier aan de 3-sprong L gaat, komt u meteen bij 
een zitbank, een genietplekje).  
 

Beneden aan de smalle asfaltweg, in het gehucht 
Diependal, gaat u bij vakwerkwoningen, zitbank, 
wegkruis en kruis gezaagd uit boomstam,  L 
(Diependalseweg/blauw). Na 200 m gaat u, 
meteen voorbij infobordje, R het trappenpad 
omlaag en volg het dalende pad gelegen tussen 
afrastering met rechts en later links van u het 
beekje “Fröscherbron”. U passeert twee 
draaihekjes.  Voorbij bruggetje en trap gaat u aan 
de 3-sprong L over het pad met rechts een 
meidoornhaag/weiland.   

https://www.uitspanningsamen.nl/
tel:043-4573209
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Volg geruime tijd het dalende leuke paadje langs 
het beekje, met even verder links boven enkele 
mooie vakwerkhuizen. Na 500 m gaat u beneden 
aan de asfaltweg, in de buurtschap Terziet R.  
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L 
(Kuttingerweg/geel) omhoog richting 
Sippenaeken.  
 

(U passeert meteen rechts het geologisch monument 
“Terziet”, zie infobordje).  
 

Waar na 250 m de asfaltweg naar rechts buigt, 
gaat u  bij boomkruis L (Smidsberg/geel/blauw) 
over de grindweg met rondom mooi uitzicht.    
 

3. Beneden aan de ongelijke 4-sprong voorbij 
Calvariekapel (zie infobordje) en zitbank gaat u R 
de doodlopende asfaltweg omhoog langs de 
zitbank. U passeert een eind verder, de met 
breuksteen gebouwde, hoeve Vernelsberg 
(18e/19e eeuw). (Hier staat rechts van de weg een 

wegkruis type vliegermodel). Na 150 m gaat u L 
(blauw/geel-blauw) het pad gelegen tussen 
meidoornhagen omlaag. Steek via ijzeren 
bruggetje de Geul over en ga dan  meteen L over 
het pad door het weiland met links de Geul, het 
snelst stromend riviertje van Nederland. Via 
draaihekje verlaat u het weiland. Negeer zijpaden 
en volg RD het stijgende mooie pad. Na 600 m 
gaat u boven in het gehucht Camerig aan de  
3-sprong, met vier bomen in het midden en 
boomkruis, R (blauw) over de smalle asfaltweg.  
 

(U passeert fraaie vakwerkhuisjes, die bijna allemaal 
rijksmonumenten zijn).  
 

Aan het einde van het gehucht wordt de 
asfaltweg een  veld-/grindweg. Negeer bij 
infobord en draaihekje pad rechts.  Boven aan de 
T-splitsing gaat u L de asfaltweg omhoog.  Vlak 
daarna gaat u boven aan de  doorgaande weg L 
omhoog met links prachtig uitzicht. Na 150 m 
komt u rechts bij het restaurant Buitenlust, 
sponsor van deze wandelgids, waar u kunt 
pauzeren. Het uitzicht is schitterend.  
 

4. Met uw rug naar de ingang van Buitenlust gaat 
u meteen L over het (boven)terras. Meteen na het 
terras gaat u bij trafohuisje en hondenbar L het 
bospad omhoog. Na 30 m gaat u aan de 3-sprong 
RD (geel/geel-rood).  Na 500 m gaat u aan de  
3-sprong RD. Meteen daarna  gaat u aan de  
T-splitsing L, het stenige pad omlaag. Negeer 
zijpaadjes rechts. Aan de kruising gaat u RD het 
pad verder omlaag. 
 

(Als u hier aan de kruising R gaat, komt u meteen bij 
een zitbank, een genietplekje).  
 

Waar na 100 m het pad rechts omlaag buigt, gaat 
u L over het graspad richting het restaurant 
Rozenhof. (Rechts heeft u schitterend uitzicht). Aan 
het einde gaat u RD langs de korfbalpaal over het 
grasveldje richting camping. Op camping 
Rozenhof gaat u bij campingplaatsnr. 101 de 
klinkerweg omhoog. Bij campinggebouw 
(afwasplaats/wasserette/douches) en bij volière 
gaat u L de klinkerweg omhoog met rechts het 

restaurant, sponsor van de wandelgids.  Steek 
voorzichtig de doorgaande weg over en ga R 
langs de doorgaande weg omlaag. Waar na 200 m 
de doorgaande weg bij wegkruis naar rechts 
buigt, loopt u RD het pad omlaag. Even verder bij 
draaihekjes loop u via draaihekje RD (twee 
blauwe rechthoeken) door het weiland omlaag 
met rechts een meidoornhaag.  
 

(Hier staat meteen links, in het weiland, een zitbank 
met prachtig uitzicht).   
 

Beneden in het weiland voorbij zitbank gaat u aan 
de T-splitsing, met rechts een draaihekje, L 
richting  Volmolen. Bij het grote waterrad van de 
Volmolen (18e eeuw) en links staande voormalig 
bakhuis van de hoeve gaat u R de binnenplaats 
van de hoeve op, die u  schuin R oversteekt en 
volg dan het kasseienpad rechts langs de 
woning. Via bruggetje steekt u de Geul over. Ga 
in het weiland meteen R en steek bij draaihekje 
via bruggetje het Terzieterbeekje over en volg het 
pad RD door het weiland.  
 

5. Voor de doorgaande weg gaat u L het asfaltpad 
omhoog met links het beekje “Dorphoflossing”.   
 

(Aan de overkant van de doorgaande weg ligt 
Herberg de Smidse, sponsor van deze wandelgids, 
een leuke pauzeplek.  
 

De route volgend ziet u meteen rechts aan de 
overkant van de doorgaande weg de waterput 
Terpoorter bron (zie infobord)).  
 

Waar na 200 m doorgaande weg bij wegwijzer 
rechts omhoog buigt, gaat u bij ronde zitbank L 
(Terzieterweg) de asfaltweg omhoog richting 
Terziet. Na 100 m, aan de 3-sprong bij  
vakwerkhoeve Woskoul met groot houten 
gevelkruis (1830), gaat u R (Dorphof) omhoog met 
rechts de vakwerkmuur van de grote carréhoeve 
Dorpshof/Eperhuis (18e eeuw).  Bij grote open 
koeienstal en rechts een grote ronde mestsilo 
wordt bij verbodsbord de asfaltweg een stijgende 
veldweg.  Na 400 m gaat u aan de 4-sprong bij 
veldkruis en wegwijzer RD de veldweg verder 
omhoog richting Eperheide.    
 

(Bijna aan het einde van deze veldweg ziet u links in 
de verte, in het Belgische plaatsje Sippenaeken 
kasteel Beusdael, waarvan het oudste gedeelte (de 
donjon) waarschijnlijk uit de 13e eeuw stamt).  
 

Na 600 m gaat  u boven aan de T-splitsing bij 
zitbank, boomkruis, wegwijzer en krijtrots van 
Hermans (voormalige kalkgroeve/zie infobord) R het 
pad omhoog met links de bosrand en even verder 
rechts schitterend uitzicht. 
 

(150 m verder passeert u links een zitbank waar u 
even kunt uitrusten en genieten).  
 

Na 300 m gaat u boven aan de T-splitsing bij 
zitbank gaat u R (Osterberg) over de veldweg.  
 

(Hier heeft u bij zitbank prachtig uitzicht o.a. op 
steenbergen van voormalige steenkolenmijnen in de 
Duitse grensstreek (Alsdorf/Herzogenrath)). 
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U passeert twee zitbanken met schitterend 
uitzicht. Bij ingang camping gaat u RD de 
asfaltweg omlaag. Aan de voorrangsweg gaat u 
bij wegkruis en zitbank L het klinker- asfaltpad 
langs de doorgaande weg omhoog. Na 150 m 
loopt u Eperheide binnen. Boven voorbij  
huisnr. 44 gaat u aan de ruime 3-sprong, bij 
wegkruis type vliegermodel, twee zitbanken, 
waterpomp en groot Mariabeeld  (Troosteres van 
de Bedroefden) R (Beatrixweg/rood).   
 

6. Bij huisnr. 10 en 12 passeert u 2 mooie 
vakwerkhuizen (18e eeuw).  (Loop aub. niet de tuin 
in). Voorbij huisnr. 15 en bij het huis met de 43 
zonnepanelen op het dak gaat u L over het brede 
graspad. Aan de asfaltweg gaat u L. Na 10 m gaat 
u R over het bospaadje. Negeer meteen zijpaadje 
links en volg RD het kronkelende bospaadje.  Aan 
de T-splitsing gaat u L omlaag.  Beneden aan de 
3-sprong gaat u L het bospaadje omhoog met 
links een groot weiland.  Boven aan de veldweg 
gaat u L (zwart).  Na 100 m gaat u bij zwerfsteen R 
het brede graspad omhoog dat boven naar rechts 
buigt. Aan de 3-sprong gaat u L (geel/rood) over 
de veldweg.  Steek de  doorgaande weg over en  
loop RD over het gras met links een vijvertje en 
ga dan R over het grindpad en u passeert meteen 
links gasterij de Zegelskoël, sponsor van deze 

wandelgids. Loop RD over het klinkerpad. Neem 
nu de eerste weg L (Kromsteeg 1-3-4), die meteen 
daarna naar rechts buigt.  
 

7. Steek in Heijenrath bij Landhotel Alberts, 
sponsor van de wandelgids, de voorrangsweg 
over en loop RD (Kromsteeg 2-15). Aan de  
3-sprong gaat u L (groen/zwart) en bij huisnr. 7 
gaat u RD (groen/zwart/Krutserpad) over het 
smalle pad gelegen tussen hagen en een eindje 
verder gelegen tussen weilanden.  
 

(U loopt hier boven over het plateau van 
Eperheide/Crapoel).  
 

Na 700 m gaat u meteen voorbij 2 draaihekjes aan 
de Y-splitsing L (zwart) over het bospad.  Vlak 
daarna gaat u aan de 4-sprong RD het brede 
bospad omlaag.  Aan de kruising gaat u RD 
verder omlaag. Aan de volgende kruising gaat u 
RD (geel) verder omlaag. U komt uit het bos en 
volg RD (geel) het pad verder omlaag met 
prachtig uitzicht over het Gulpdal. Beneden 
voorbij draaihekje gaat u R het asfaltpad omlaag 
langs de doorgaande weg. Bij de grote 
parkeerplaats komt u weer bij Uitspanning 
Samen, de sponsor van deze wandeling, waar u 
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.   

 

 


