
1241. EPEN (Camerig) 10,6 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 
 

 

 
 

 
 

Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische wandeling wandelt u door o. a. een weiland en mooie 
paden omhoog naar het gehucht Camerig met de fraaie vakwerkhuisjes. Via de mooie oude boomgaard 
Bellet loopt u naar de rand van Cottessen en dan loopt u omhoog naar het restaurant Buitenlust waar u 
prachtig uitzicht heeft. Via leuke paden met prachtig uitzicht loopt u naar de buurtschap Bommerig.  Via 
het gehucht Hupresch en het langgerekte buurtschap Schweiberg met de mooie vakwerkhuizen loopt u via 
leuke paden met prachtig uitzicht naar Epen waar u bij Hotel Berg en Dal met het leuke terras kunt 
pauzeren. Via o.a. een rustige smalle asfaltweg loopt u terug naar de ijskraam waar u kunt genieten van 
ambachtelijk ijs.  Dit is werkelijk een prachtige route waar u continue kunt genieten van het vijf sterren 
landschap Zuid-Limburg. U kunt vanaf 3 plaatsen starten.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,65 km  2.45 uur  113 m  230 m 
 

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.   



  blz 2 van 3 

 

Startadres: IJskraam Wingbergehoeve, Camerig 22,  Camerig  (Vijlen). Start bij punt 1. 
 

Startadres: Restaurant Buitenlust, Camerig 11, Vijlen. Start bij punt 3. 
 

Startadres: Hotel Berg en Dal, Roodweg 18, Epen. Start bij punt 7.  
 

 
 

1241. EPEN (Camerig) 10,6 km
 

1. Met uw rug naar de ijskraam en parkeerplaats 
gaat u L langs de doorgaande weg. Na 50 m vlak 
voor de brug over de Geul gaat u L over de 
asfaltweg. Let op! Na 5 m gaat u bij zitbank L en 
loop meteen R (geel-rood) over het voetpad door 
de bosstrook.  
 

(Het hoge gerestaureerde vakwerkhuis dat u even 
verder  links bij de grote parkeerplaats ziet, is het 
oudste vakwerkhuis van Limburg en dateert van rond 
1450). 
 

Aan het einde van het pad gaat u meteen na 
draaihekje (stegelke) L langs een zitbank door het 
weiland omhoog met links een meidoornhaag. 
Boven bij zitbank verlaat u via stegelke het 
weiland.   
 

(Hier bij zitbank heeft u prachtig uitzicht o.a. beneden 
op het grote waterrad van de Volmolen (18e eeuw)).  
 

Ga dan meteen R (blauwe rechthoek) door het 
volgende draaihekje en volg het pad RD door het 
weiland met rechts een meidoornhaag. Beneden 
verlaat u via  stegelke het weiland en volgt u het 
pad RD. Na volgende draaihekje gaat u L (blauw) 
het (holle) pad omhoog. Negeer zijpaden. Na 400 
m  gaat u boven in het gehucht Camerig aan de 3-
sprong, met vier bomen in het midden en bij 
boomkruis, R (blauw) over de smalle asfaltweg.  
 

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

Tegenover huisnr. 3 passeert u een voormalig 
bakhuis, waarin broden en vlaaien werden gebakken. 
Het bakhuis stond los van de woning/hoeve i. v. m. 
brandgevaar).  
 

Na 400 m, voorbij muurkruis en aan het einde van 
het gehucht, wordt de asfaltweg een veld- 
grindweg.  
 
2. 50 m verder gaat u bij infobord R door het 
draaihekje en volgt u het pad gelegen tussen 
prikkeldraad en doornhaag.  
 

(U heeft hier weer schitterend uitzicht o.a. op de St. 
Lambertuskerk (1840) in het Belgische plaatsje 
Sippenaeken).  
 

Via het volgende stegelke loopt u de oude  
hoogstamboomgaard Bellet binnen. Loop nu 
schuin rechts omlaag. Na circa 50 m gaat u L 

verder door de oude boomgaard.   (U gaat dus niet 
R door de hoogstamboomgaard met de “nieuwe” 
aanplant). 
 

Beneden aan de bosrand steekt u via stapstenen 
een waterstroompje over en even verder loopt u 
boven via draaihekje het bos in. Beneden in het 
bos steekt u weer een waterstroompje over en via  
nauwe doorgang loopt u een weiland in, waar u 
schuin links omhoog loopt. Ga boven door de 
nauwe doorgang en loop RD. Meteen daarna gaat 
u L over de smalle asfaltweg. Negeer boven bij 
zitbank en infobord Groene Hotspot no. 8 zijweg 
rechts en volg RD (blauw) de smalle asfaltweg. 
Negeer veld- grindweg links omlaag. Vlak daarna 
gaat u boven aan de  doorgaande weg L omhoog 
met links prachtig uitzicht. Na 150 m gaat u aan 
de 3-sprong bij ANWB wegwijzer en aan het einde 
van de grote parkeerplaats R (Groenenweg) en u 
komt bij het restaurant Buitenlust, een mooie 
pauzeplek waar u binnen en op het terras  
schitterend uitzicht heeft.  
 

3. Met uw rug naar het restaurant Buitenlust gaat 
L en ga dan meteen L het trapje omhoog met 
links de uitspanning. Na het trapje gaat u L het 
grindpad omhoog dat meteen daarna bij 
trafohuisje en hondenbar een smal stijgend pad 
wordt. Na 30 m gaat u aan de 3-sprong RD 
(geel/geel-rood) over het pad. Na 500 m gaat u 
aan de 3-sprong bij afsluitboom RD. Meteen 
daarna  gaat u aan de T-splitsing L het stenige 
pad omlaag. Negeer zijpaadjes rechts. Aan de 
kruising gaat u R langs een zitbank, een 
genietplekje met prachtig  uitzicht, en volg RD het 
dalende pad langs en door de bosrand. Ga 
beneden door het draaihekje en steek het smalle 
weiland RD over. Ga door de nauwe doorgang en 
ga L over het pad met links afrastering van 
weiland en rechts de bosrand. Volg dan het 
bospad RD. Let op! Waar na 200 m het links 
gelegen weiland eindigt, gaat u L (geel-rood) 
omlaag en ga meteen daarna door het draaihekje 
en volg het pad door het weiland omlaag met 
rechts de bosrand met de vele braamstruiken.  
Een eind verder  gaat u R door het draaihekje en 
ga dan L (geel-rood) over het pad langs en door 
de  bosrand en met links een groot weiland.  
 

4. Bij ijzeren toegangshek en klinkerweg gaat u 
RD het (gras)pad omhoog met rechts het 
Emmaus huis en links mooi uitzicht over Epen.  
 

(Het Emmaüs huis is door de paters Redemptoristen 
van Wittem als buitenhuis in eigen beheer gebouwd 
(1904-1905).  Het diende om priesterstudenten 
gedurende de hele opleidingsperiode van zes jaar 
ontspanningsmogelijkheden te geven.  



  blz 3 van 3 

 

Zij mochten tenslotte niet naar huis gedurende hun 
priesteropleiding, ook niet in de vakantieperiode. 
Sinds 1972 is het huis in particulier bezit). 
 

Aan de T-splitsing gaat u L het holle pad omlaag.  
Aan de volgende T-splitsing gaat u R over de 
veldweg. Na 400 m gaat u aan de 3-sprong voorbij 
het mooie vakwerkhuis “Op gen wei” (huisnr. 2) 
RD (Fokkebroekweg) de grindweg verder omlaag. 
Aan de 3-sprong bij wegkruis en zitbank gaat u L 
over de smalle asfaltweg.  
 

(Even verder heeft u links mooi zicht op het mooie 
vakwerkhuis waar u net langs gelopen bent).   
 

Aan de volgende 3-sprong bij boomkruisje gaat u 
L (blauw) omlaag. Aan de T-splitsing bij zitbank 
gaat u L (Bommerigerweg) omlaag. Na 150 m, 
circa 10 m vóór het eerste (vakwerk)huis (nr. 30)  
en waar de asfaltweg naar links buigt, gaat u R 
(blauw) via draaihekje het weiland in en volg het 
pad RD door het weiland  omlaag met rechts 
afrastering. Aan de 3-sprong van paden bij 
veldkruis gaat u R (rood/blauw) door het 
draaihekje en volg het pad via draaihekjes door 
de weilanden omlaag met een eind verder links 
een mooi valwerkhuis.  
 

5. In het gehucht Hupresch  gaat u bij wegkruis L 
(rood/blauw) over de smalle asfaltweg. Even  
verder steekt u via brug de Geul, het snelst 
stromend riviertje van Nederland, over en loop 
RD (zwart/blauw). Steek de doorgaande weg over 
en ga L over het fietspad. Meteen daarna gaat u 
bij zitbank en bord “Stiltegebied” R over het  
voet- graspad dat even verder een stijgend pad 
wordt.  
 

(Rechts in het weiland ziet u een oorlogsbunker).  
 

Boven aan de asfaltweg in de langgerekte 
buurtschap Schweiberg gaat u L omhoog. Let op! 
Na 150 m bij huisnr. 15 A (tegenover huisnr. 18) 
gaat u bij vakwerkschuur L (groen/bronnenroute) 
het  grindpad/inrit omhoog. Even verder loopt u 
via draaihekje over het graspad gelegen tussen 2 
schuren. Omlaag lopend loopt u via draaihekje  
een weiland in en loop dit RD (groen) langs de 
afrastering omlaag.  
 

(Hier heeft u prachtig uitzicht o.a. links op 
hooggelegen St Martinuskerk (1860- 1862) in Vijlen).  
 

Beneden passeert u twee stegelkes en loop dan 
bij het Nutbronbeekje het weiland RD omhoog.  
 

6. Ga boven door het eerste draaihekje en ga dan 
meteen R (Bronnenroute) door het smalle weiland 
met rechts afrastering en links een haag. Via 
nauwe doorgang bij infobord loopt u het 
bronnenbos in en volg nu het dalende pad door 
het bos waarin enkele beekjes ontspringen o.a. 
De Nutbron. Aan de 3-sprong RD. Steek nabij 
zitbank de veldweg over en loop via stegelke 
door het weiland omhoog langs de alleenstaande  
es en met rechts boven een aardig optrekje. 
Boven volgt u het pad via stegelkes/klaphekjes 
RD en even verder loopt u over het smalle pad 

gelegen tussen  achtertuinen.. In de buurtschap 
Schweiberg gaat u L de asfaltweg omhoog. 
Negeer bij wegkruis zijweg rechts. Na 150 m 
meteen voorbij de waterput (Behälter) van 
Schweiberg (zie infobord) en bij groot houten 
wegkruis, zitbank en verbodsbord gaat u L 
(zwart) de veldweg omhoog, die even verder een 
dalende (holle) veldweg wordt. Na 400 m gaat u 
beneden aan de omgekeerde Y-splitsing R 
(zwart/bronnenroute) en even verder loopt u het 
holle pad omhoog. Boven aan de 3-sprong bij 
zitbank gaat u R (zwart/blauw) de holle veldweg 
omlaag.  
 

(Als u hier bij zitbank 10 m L gaat, dan heeft u rechts 
schitterend uitzicht).  
 

Aan de ongelijke 4-sprong bij wegkruis en 
wegwijzer loopt u RD (blauw/rood) de smalle 
asfaltweg omlaag en u loopt Epen binnen. Aan de 
3-sprong bij het vakwerkhuis no. 18 met 
muurkruis en bij de Paulusbron gaat u RD.  
 

(De route volgend passeert u links de vierkante 
waterput “Paulusbron” (zie infobord).  
 

Als u bijna 100 m verder R de klinkerweg omhoog 
loopt, dan komt u bij het St. Paulus’ Bekeringkerkje 
(1841-1842), Via de inpandige Mariakapel (ingang bij 
onderdoorgang) kunt u het mooie interieur van de 
kerk bezichtigen.  
 

Als u bij de ingang RD loopt en dan L het trappenpad 
omlaag gaat, dan komt u ook bij hotel Berg en Dal). 
 

Aan het einde van de weg bij doorgaande weg 
komt u bij Hotel Berg en Dal, een fijne pauzeplek 
met leuk terras. 
 

7. Met uw rug naar de ingang van het hotel Berg 
en Dal en uw gezicht naar de voormalige 
kapelanie steekt u via zebrapad de voorrangsweg 
over en ga L (rood/blauw) de doorgaande weg 
omlaag. Negeer na bijna 150 m bij zitbank zijweg 
rechts en loop RD (rood/blauw) het voetpad 
omlaag parallel aan de doorgaande weg.  
200 m verder gaat u  bij wegkruis en zitbank R 
(Molenweg/rood/blauw) de smalle asfaltweg 
omhoog.  
 

(U passeert Landgoed  hotel Schoutenhof dat in 1939 
gebouwd is als burgemeesterswoning van de 
toenmalige gemeente Wittem. Volgens het infobord 
naast de ingang ontmoette Prinses Beatrix hier haar 
latere echtgenoot Prins Claus).  
 

Na bijna 500 m gaat u aan de 4-sprong met rechts 
Bovenpad L (rood/blauw) via klaphekje het 
grindpad, gelegen tussen afrasteringen, omlaag. 
Via volgende klaphekje volgt u het pad verder 
omlaag. Steek beneden de doorgaande weg over 
en ga L over het asfaltpad. Steek bij 
ongevalskruis t. h. a. Stephan Franssen, die hier  
op 25-1-1913 met paard en wagen verongelukte, 
via brug de Geul over en loop RD naar de 
parkeerplaats. U komt weer bij de ijskraam van de 
Wingbergerhoeve waar u tegen vriendelijke 
prijzen lekker ijs kunt eten. 

 


