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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling in het uiterste zuiden van Zuid-Limburg wandelt u
langs bosranden met mooie uitzichten naar de buurtschappen Diependal en Terziet. U klimt door
weilanden omhoog en in de buurtschap Kuttingen volgt u een mooi pad naar het Geuldal. Dan volgt een
schitterend stuk door de weilanden langs de Geul en loopt u naar de Volmolen. U passeert ijskraam
Wingbergerhoeve met ambachtelijk ijs en dan klimt u omhoog naar Epen. Neem zelf proviand mee, er
staan genoeg zitbanken onderweg.
GPS-afstand 10800 m, looptijd 2.25 uur en hoogteverschil 107 m.

blz 2 van 3
Startadres: Parkeerplaats voor het Patronaat, Wilhelminastraat 39, Epen.
Startadres Landschapscamping Alleleyn, Terzieterweg 17, Epen. (Let op! U kunt hier niet parkeren!).
Vanaf de camping gaat u R de asfaltweg omlaag. Ga dan verder bij punt 3.

1242 EPEN 10,8 km
1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L.
Meteen daarna gaat u R (Heerstraat/geel/blauw/
rood) omhoog. Aan de 3-sprong RD. Aan de
ongelijke 4-sprong bij stenen wegkruis gaat u L
(Witsebornsweg/rood/blauw) omhoog richting
Diependal. De asfaltweg wordt even verder bij
verbodsbord een veldweg.
(Een eindje verder passeert u rechts het
herinneringskruis aan J.J.G. Frijns, die hier aan een
hartstilstand overleed. Hij was op weg naar het veld
om mensen, die daar aan het werk waren, iets te
drinken te brengen).
Aan
de
3-sprong
bij
uitstroom
van
regenwaterbuffer gaat u L (blauw/rood/geel) de
veldweg omhoog.
(Voor u ziet u hier de schietboom met kogelvanger
van de in 1808 heropgerichte schutterij St. Paulus uit
Epen).
Aan de 4-sprong bij veldkruis en wegwijzer gaat u
R (rood/geel) omhoog richting Eperheide. Na 600
m gaat u boven aan de T-splitsing bij zitbank,
boomkruis, wegwijzer en krijtrots van Heimans
(voormalige kalkgroeve/zie infobord) L (geel/blauw)
met rechts de bosrand en links mooi uitzicht over
het Geuldal. Negeer bij draaihekje graspad links.
(Voor u ziet u het kasteel Beusdael in het Belgische
plaatsje Sippenaeken).
Aan de T-splitsing voorbij zitbank gaat u L (geel)
de holle veldweg omlaag. Beneden aan de smalle
asfaltweg in het gehucht Diependal gaat u bij
vakwerkwoningen, zitbank, wegkruis en kruis
gezaagd
uit
boomstam
L
(Diependalseweg/blauw).
2. 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/stegelkes. Voorbij bruggetje en
trap gaat u aan de 3-sprong R het pad omhoog.
Boven aan de asfaltweg gaat u L (blauw/geel). Na
50 m gaat u bij wegkruis R (geel/rood) de veldweg
omhoog. Na 700 m, waar de veldweg naar rechts
buigt. gaat u bij infobord en de zitbank (mooi
uitzicht) met de tekst “Hans & Gonnie 50 jaar 6-102009” L (geel-rood) over het bospad. Let op!

Meteen daarna gaat u L het bospaadje omhoog
met even verder rechts van u een hol pad. (Na
veel regenval kan het hier drassig zijn). Aan het
eind van het holle pad loopt u RD het bospad
omhoog. Aan de kruising gaat u L het bospad
omlaag. (U verlaat hier geel-rood). Beneden gaat u
voorbij afsluitboom en bij picknickbank L de
smalle asfaltweg omlaag met voor u prachtig
uitzicht over het vijfsterren landschap ZuidLimburg o.a. rechts weer op kasteel Beusdael en
voor u in de verte op de 133 m hoge tv-toren in
het Aachener Wald.
(Omlaag lopend 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).
Bij de mooi gelegen rustige Landschapscamping
Alleleyn (huisnr. 17), de zuidelijkst gelegen
camping van Nederland en sponsor van de
wandelgids, loopt u de buurtschap Terziet
binnen.
3. Negeer doodlopende weg rechts (Prinses
Maudlaan).
(De straat wordt steeds genoemd naar
jeugdprinses van de carnavalsvereniging
Vooseschtoets (vossenstaart) van Epen).
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Bij het mooie vakwerkhuis no. 13 en bij houten
wegkruis negeert u pad rechts en loop verder RD
(blauw) door de buurtschap Terziet. Aan de 3sprong bij zitbank en Mariakapel gaat u RD. Let
op! Na bijna 150 m gaat u aan de 3-sprong bij
boomkruis R en steek het Terzieterbeekje over
dat hier langs de asfaltweg loopt. Via draaihekje
loopt u bij kastanjeboom een weiland in en loop
door het weiland omhoog met links afrastering.
Voorbij volgende draaihekje gaat u L met links
afrastering. (Kijk hier nog even achterom). Na
volgende stegelke gaat u bij hoeve Bredebron L
de grindweg (inrit) omhoog. Bij wegkruis en
trafohuisje gaat u R over de asfaltweg. Meteen
daarna gaat u aan de 3-sprong L (Kuttingerweg 39) de smalle doodlopende asfaltweg omhoog.
Volg geruime tijd de dalende weg door het
beschermd dorpsgezicht van het gehucht
Kuttingen.

(U passeert weer enkele mooie vakwerkhuizen o.a.
het eerste vakwerkhuis links met muurkruisje en op
de binnenplaats een waterpomp).
Na 500 m, aan het eind van de smalle asfaltweg,
gaat u voor het laatste huis (no. 7) met zwart
dakpannengevelkruis R (bronnenroute) door het
stegelke. Volg nu geruime tijd het dalende pad
met mooi uitzicht. Na 600 m, bijna beneden na
twee draaihekjes, wordt het pad een breed dalend
graspad.
4. Beneden bij alleenstaande dikke eik en twee
stegelkes gaat u R. (U loopt nu links van het
waterstroompje genaamd Elzeveldlossing). Steek
een
eindje
verder
via
stapstenen
het
waterstroompje over en volg het pad via
draaihekjes verder RD met links de meanderende
Geul, het snelst stromend riviertje van Nederland.
Steek de houten brug over en ga L over de brede
veldweg. U passeert de hoger gelegen
voormalige vakwerkhoeve Bervesj (18e eeuw). Bij
breed hek en draaihekje gaat u RD. Negeer
meteen zijpaadje rechts omhoog en volg nu
geruime tijd het pad RD door de weilanden door
het mooie Geuldal met links van u de
meanderende Geul. Na 250 m passeert u rechts
het geologisch monument Heimansgroeve.

blz 3 van 3
houten bruggetje steekt u de Geul over. Steek de
binnenplaats van de hoeve schuin rechts over.
Bij het grote waterrad van de Volmolen (18e eeuw)
gaat u L over het klinkerpad met links het
waterrad. (Hier staat ook het bakhuisje van de hoeve
waar broden en vlaaien in werden gebakken).
5. Via stegelke loopt u het weiland in dat u RD
oversteekt. Aan de 3-sprong in het weiland, met
rechts een zitbank, gaat u RD (geel-rood) en via
draaihekje verlaat u het weiland en volg RD het
pad door de bosstrook.
(U passeert een grote veestal, waarvan het onderste
gedeelte met breuksteen is gebouwd Het
gerestaureerde vakwerkhuis dat u rechts bij de grote
parkeerplaats ziet, is het oudste vakwerkhuis van
Limburg en dateert van rond 1450.).
Aan het eind van het pad gaat u L.
(Als u hier R over de parkeerplaats gaat dan komt u
bij de ijskraam Winbergerhoeve waar u tegen
vriendelijke prijzen lekker ijs kunt krijgen).
Meteen daarna bij zitbank gaat u R over de
asfaltweg. Meteen daarna aan de doorgaande
weg bij het ongevalskruis van Stephan Franssen
gaat u L en via brug steekt u de Geul weer over.

(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 bij zitbank).

(Hij verongelukte hier op 23-1-1913 met paard en
wagen. Op de brug ziet u links de molentak van de
Epermolen (1844). ook wel Wingbergermolen
genoemd. in de Geul stromen).

Blijf het pad RD door de weilanden volgen. Steek
na 600 m L (blauw/geel) via smal ijzeren bruggetje
de Geul over en volg het pad gelegen tussen twee
meidoornhagen omhoog. Boven aan de asfaltweg
gaat u R. Na 150 m passeert u bij links staand
wegkruis type vliegermodel rechts hoeve
Vernelsberg (18e en 19e eeuw) die gebouwd is met
breuksteen.
Voorbij
zitbank
negeert
u
kasseienweg scherp rechts omlaag. Vlak daarna
met links boven de hooggelegen Calvariekapel
gaat u R via draaihekje het weiland in en volg RD
het pad door het weiland. Let op! Na 150 m,
meteen na rechts gelegen hoeve, gaat u R en via

Volg nu RD het links van de doorgaande weg
gelegen asfaltpad. Let op! Steek na 100 m
voorzichtig de doorgaande weg over loop RD
(rood/blauw) het smalle pad gelegen tussen
afrastering omhoog. Boven na het 2e klaphekje
gaat u L de smalle asfaltweg omlaag. Aan de 3sprong bij zitbank en wegkruis type vliegermodel
gaat u R (blauw/geel) de mooie smalle holle
asfaltweg omhoog. Boven aan de doorgaande
weg bij boomkruisje gaat u R en u komt meteen
weer bij de parkeerplaats.
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