1518. EPEN 6,6 km - 5,5 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens dit zeer panoramische en heuvelachtige rondje Epen, loopt u omhoog naar de bosrand van het
Bovenste Bos, waar u al meteen prachtig uitzicht heeft. U struint door weilanden naar de buurtschap
Eperheide, waar u enkele fraaie vakwerkhuizen passeert en via een pad met schitterend panorama loopt u
naar de rand van de buurtschap Schweiberg. Dan loopt door de weilanden omlaag met een van de mooiste
uitzichten op het vijf sterrenlandschap Zuid-Limburg. Beneden aan de rand van Epen loopt u via mooi hol
pad omhoog. Via pad met alweer een super uitzicht daalt u af naar Epen. Het vele klimmen en dalen wordt
steeds beloond met geweldige uitzichten!

Startadres: Hotel – Restaurant De 4 Jaargetijden, Wilhelminastraat 43, Epen.
Parkeer op de vlak naast het restaurant gelegen parkeerplaats van het gemeenschapshuis 't Patronaat,
Wilhelminastraat 39. Vanaf de parkeerplaats gaat u L en u komt meteen links bij het restaurant.
GPS afstand
6,59 km

Looptijd
1.45 uur

Hoogteverschil
117 m

Totaal omhoog
167 m
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1518. EPEN 6,6 km – 5,5 km
1. Vanuit het hotel De 4 Jaargetijden gaat u L de
doorgaande weg omlaag. Na 300 m beneden aan
de 3-sprong bij ANWB-wegwijzer, waar de
doorgaande weg links omlaag buigt, gaat u bij
ronde zitbank R (Terzieterweg) omhoog richting
Terziet. Na 100 m, aan de 3-sprong bij
vakwerkhoeve de 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 en straatnaambord Oosterberg, L over het
pad met links de bosrand en rechts
haag/camping.
(Hier heeft u bij zitbank weer prachtig uitzicht o.a. op
steenbergen van voormalige steenkolenmijnen in de
Duitse grensstreek (Alsdorf/Herzogenrath)).
Na 250 m gaat u aan de Y-splitsing, met beuk in
het midden, R verder omhoog.
2. Let op! Na bijna 100 m gaat u R over het smalle
bospaadje langs de 4-stammige beuk. Vlak
daarna gaat u R en meteen daarna loopt u via
draaihekje (stegelke) het weiland in. Loop nu RD
door het weiland met links afrastering/rij bomen.
In de hoek van het weiland gaat u R met links
afrastering/boomgaard. Ga na 100 m L door het
draaihekje en loop RD door het weiland/
boomgaard met rechts de haag.
(In het vakantiehoogseizoen wordt dit weiland
gebruikt als camping (Oosterberg)).
Bij houten en ijzeren hek passeert u 2 stegelkes
en volg dan RD het smalle pad gelegen tussen
hagen. Bij het mooie vakwerkhuis in de
buurtschap Eperheide gaat u L langs de
doorgaande weg en u passeert meteen links (nr.
33) de voormalige herberg genaamd De òw
Herberg (1931). Bij wegkruis type vliegermodel

gaat u aan de 3-sprong bij
2 zitbanken,
waterpomp en groot Mariabeeld (Troosteres van
de Bedroefden), R (Beatrixweg).
(Na 150 m passeert u rechts twee mooie
vakwerkhuizen, huisnrs. 10 en 12 (18e eeuw)).
Negeer, voorbij huisnr. 15, graspad links. Waar
150 m verder de asfaltweg, voorbij het laatste
huis (nr. 20), naar links buigt, gaat u bij twee
ijzeren hekken R over het smalle pad gelegen
tussen afrastering en meidoornhaag. Het pad
wordt na 100 m een dalend pad met voor u
schitterend uitzicht over het 5-sterren landschap
Zuid-Limburg o. a. op de hooggelegen kerk in het
bergdorpje Vijlen. Na 300 m steekt u omlaag
lopend RD het grasveld over.
3. Beneden bij draaihekje gaat u L de smalle
asfaltweg omhoog.
(Als u hier 50 m naar R gaat, dan komt u bij een
zitbank, een genietplekje).
Boven aan de T-splitsing gaat u R de doorgaande
weg omlaag en u passeert meteen links een
zitbank. Negeer, na 50 m bij zitbank, prachtig
uitzicht, smalle asfaltweg links omlaag. Omlaag
lopend gaat u na 400 m, in de buurtschap
Schweiberg voorbij huisnr. 45, R over het pad
met links de muur van huisnr. 43 en houten
paardenstal. Voorbij laatste klaphek loopt u RD
via klaphek/draaihekjes door de weilanden
omlaag met voor u schitterend uitzicht. (Wie sjoen
os Limburg is…..)
(Schuin links ziet u weer de hooggelegen
Martinuskerk (186-1862) in Vijlen en voor u beneden
het mooie Pauluskerkje (1842) in Epen).
Beneden gaat u RD via draaihekje het pad
omhoog met links afrastering. (Boven in weiland
heeft u alweer prachtig uitzicht). Beneden verlaat u
via stegelke het weiland en loop RD de asfaltweg
omlaag. Aan de 3-sprong voor mooi huisje (i gene
Zegel/nr.22), met kolenwagentje in tuin, gaat u
scherp R en loop even verder rustig het holle pad
(kuitenbijter) omhoog.
(Wilt u niet nog één keer omhoog lopen, dan kunt
hier aan de 3-sprong L/RD lopen. De afstand wordt
dan 5,5 km. Meteen daarna gaat u in Epen R de
smalle asfaltweg omlaag. Na 100 m gaat u aan de
3-sprong bij de Paulusbron (zie infobordje) en het
vakwerkhuis (nr. 18) met muurkruis R (Boeienstraat)
omhoog).
(Kijk hier eens naar de mooie deuringang van het
mooie vakwerkhuis (huisnr. 18 A)).
Steek boven bij wegkruis de voorrangsweg over en
loop RD. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L
(Krekelstraat) omlaag.

Aan de 3-sprong RD verder omlaag. Beneden aan de
voorrangsweg gaat u R omlaag en na bijna 100 m
komt u links bij boomkruisje bij hotel-restaurant De 4
Jaargetijden).
Na 400 m wordt het stijgende pad een stijgende
veldweg.
(Hier heeft u weer mooi uitzicht. Links passeert u de
witte vakantieappartementen van het voormalig hotel
Krijtland).
4. Negeer na 500 m, achter het voormalig hotel/nu
U-centra (GGZ-kliniek) bij zwerfstenen, zijweg
rechts en loop RD met rechts de parkeerplaats.
Bij volgende parkeerplaats buigt de asfaltweg
naar links. Aan de doorgaande weg bij wegkruis
gaat u L omlaag en steek na 10 m voorzichtig de
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weg over en ga L het asfaltpad omlaag met links
de haag/doorgaande weg. Vlak voor de
parkeerplaats buigt het pad rechts omlaag. Bij
zitbank en einde parkeerplaats wordt het
asfaltpad een dalend graspad met voor u alweer
prachtig uitzicht. Beneden in Epen volgt u RD de
asfaltweg omlaag. Negeer zijwegen. Beneden
aan de doorgaande weg, komt u rechts bij
boomkruisje, weer bij restaurant De 4
jaargetijden, de sponsor van deze wandeling,
waar u binnen of op het leuke terras nog iets kunt
eten of drinken. Er is o.a. lekkere vlaai
verkrijgbaar van in de regio bekende Patisserie
Peter Lemmens. De uitbaters vernemen graag wat
u van de wandeling vindt.
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