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Hoeve de Eik ligt qua adres in Epen, maar het huis aan de overkant van de straat ligt in de Belgische plaats 
Sippenaeken. Prachtige uitzichten, weilanden, koeien, draaihekjes, vakwerkhuizen, beekjes, het zit allemaal 
in deze typische Zuid-Limburgwandeling, door een 5 sterrenlandschap. Tijdens deze heuvelachtige route 
wandelt u eerst een weggetje omhoog en dan daalt u, met een schitterend uitzicht, door weilanden af naar 
de buurtschap Terziet.  U struint geruime tijd over een kronkelpaadje langs een beekje en dan klimt u flink 
omhoog naar de buurtschap Camerig, met fraaie vakwerkhuizen. U daalt af door de mooie boomgaard 
Bellet en dan loopt u door weilanden langs de Geul. Via een voetpad loopt u naar de buurtschap Kuttingen 
en dan struint u door weilanden terug naar Sippenaeken waar een mooi panoramaterras is. 
   

 
 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://www.hoevedeeik.com/


  blz 2 van 3 

 

Startadres: Hoeve de Eik,  ’t Veld 2,  Epen.  Tel: 06-19279450. Geopend: Dagelijks vanaf 10.00 uur, 
woensdag gesloten.  (Officieel adres is Epen maar de hoeve ligt aan de rand van Sippenaeken). 
 

U kunt ook starten vanaf de parkeerplaats P3 in Epen, Bennetweg 1, Epen.  Dit is vlakbij de alom bekende 
ijskraam. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L over de asfaltweg. Waar deze naar rechts en links 
buigt, gaat u L over de grindweg. Vlak daarna bij grote stal, met een  onderbouw van breuksteen, gaat u R 
over het pad door de bosstrook. Na 150 m gaat u via draaihekje RD door het weiland. Bij het grote waterrad 
van de Volmolen loopt u RD over de kasseienweg. Voorbij de brug over de Geul gaat u boven aan de 
asfaltweg L langs de zitbank omhoog. Ga nu verder bij ****  in punt 2.  Na 6 km kunt u dan pauzeren op het 
terras met het schitterende uitzicht van Hoeve de Eik. De wandeling wordt dan 1 km langer. 
 
    

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9,66 km  2.20 uur  81 m  159 m 
 

 
 

1610. SIPPENAEKEN 9,7 km 
 

1.  Met uw rug naar de zijkant van de uitspanning 
loopt u langs de brievenbussen 2-4, over het 
tegelpad vlak langs de voorkant van het huis. (U 

loopt dus niet naar de doorgaande weg). Meteen 
daarna bij “dode Y-boom” en wegwijzer gaat u R  
(wandelsteegje), over het pad met links het 
gebouw met de naam “Hoeve de Eik en rechts 
vakantieappartementen. Bij huisnr. 9 en voor 
huisnr. 2 A gaat u L de grindweg omhoog langs 
huisnr. 4.  
 

(Even verder, bij rij fruitbomen, heeft u rechts 
schitterend uitzicht. Waar na 200 m de grindweg 
rechts omlaag buigt, ziet u links beneden camping 
Alleleyn, de meest zuidelijk gelegen camping van 
Nederland).   
 

Na 500 m gaat u bij picknick- en zitbanken RD 
over de asfaltweg. Let op! Na 50 m gaat u L via 
draaihekje het weiland in en volg het pad door het 
weiland omlaag.  
 

(Links ziet u kasteel Beusdael gelegen in het 
Belgische plaatsje Sippenaeken. De imposante 
donjon (verdedigbare woontoren) stamt waarschijnlijk 
uit de 13e eeuw. De muren zijn van kalksteen en zijn 
2 m dik. De aanbouw rechts van de donjon stamt uit 
de 16e/17e eeuw).  
 

Bijna beneden in het weiland gaat u R door het 
stegelke en volg nu het pad verder door het 
weiland omlaag. Via volgende draaihekje loopt u 
het volgend weiland omlaag. Beneden bij 
melkveebedrijf verlaat u via stegelke het weiland 
en dan steekt u meteen de Terzieterbeek over en 
volgt u het pad met rechts dit meanderende 
beekje. In de buurtschap Terziet gaat u, bij 
houten wegkruis en mooi vakwerkhuis (nr. 13), R 
de smalle asfaltweg omlaag en u passeert meteen 
links (nr. 46) een leuk huisje, een voormalig 
boerderijtje uit de 18e eeuw. 
 

2. Aan de 3-sprong bij Mariakapel, zitbank en 
boomkruis gaat u RD verder omlaag.   
 

(Een kaarsje aansteken bij deze Koningin van de 
Vrede kan nooit kwaad).  

Aan de 4-sprong bij volgend boomkruis en bij 
treurwilg gaat u L (Morgensweg) de smalle 
asfaltweg door het mooie landschap omhoog.  
Negeer na ruim 400 m boven, voorbij zitbank en 
bij wegkruis, veldweg links omhoog. Ruim 50 m 
verder, vlak voor het eerste huis en waar de 
asfaltweg naar links buigt, gaat u bij infobordje 
“bronnengebied Diependal” R het paadje omlaag.  
Na 250 m aan de 3-sprong bij platte brug gaat u R 
en volg geruime tijd via enkele draaihekjes het 
dalende mooie paadje.  
 

(Na 100 m ziet u links boven mooie vakwerkhuizen in 
het gehucht Diependal).   
 

Na 500 m, beneden in Terziet, gaat u R over de 
asfaltweg. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong bij 
zitbank en mooie treurwilg scherp L 
(Kuttingerweg) de asfaltweg omhoog richting 
Sippenaeken. 
 

(Meteen rechts passeert u het geologisch monument 
“Terziet”, zie infobord.  
 

100 m verder passeert u rechts een voormalige 
vakwerkboerderij (nr.2) met op de “plei” een 
hondenhok).  
 

Waar na ruim 250 m de asfaltweg rechts omhoog 
buigt, gaat u bij  boomkruis L (Smidsberg) de 
grindweg, die na 300 m een dalende asfaltweg 
wordt, omlaag met rondom mooi uitzicht.   
Beneden aan de ongelijke 4-sprong voorbij 
Calvariekapel (zie infobordje), picknickbank en  
en zitbank gaat u R de doodlopende asfaltweg 
omhoog langs de zitbank.   
 

(Als u hier L de kasseienweg omlaag loopt, komt u na 
150 m bij het grote waterrad van de Volmolen, die in 
1872 is omgebouwd tot graanmolen. Tot die tijd was 
ze een onderdeel van de Vaalser lakenindustrie. Bij 
het waterrad staat ook een bakhuis. 
 

**** De route volgend ziet u na 200 m boven links 
beneden bij bruggetje het punt waar de molentak van 
de Volmolen zich afscheidt van de Geul). 
Na 300 m passeert u de, met breuksteen 
gebouwde, hoeve Vernelsberg (18e/19e eeuw).  
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(Hier staat rechts van de weg een wegkruis type 

vliegermodel).  
 

Na 150 m gaat u L (geel-blauw) het pad gelegen 
tussen meidoornhagen omlaag.  
 

3. Steek via ijzeren bruggetje de Geul over en ga 
dan  meteen L over het pad door het weiland met 
links de Geul. Via draaihekje verlaat u het 
weiland. Negeer zijpaden en volg RD het mooie  
stijgende pad. Na 600 m gaat u boven in het 
gehucht Camerig aan de 3-sprong, met vier 
beuken in het midden en boomkruis, R over de 
smalle asfaltweg.  
 

(U passeert prachtige 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. 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 R en 
u loopt de boomgaard binnen, waarin “nieuwe” 
hoogstambomen zijn aangeplant. Volg het  
“graspad” RD/schuin links door de boomgaard 
omlaag.   
 

(Beneden bij breed ijzeren hek passeert u links het 
seismische (aardbevingen) meetstation “Heimans 
groeve” van het K.N.M.I.).  
 

Vlak daarna bij zitbank gaat u L door het 
draaihekje en volg het pad boven langs de 
Heimansgroeve.  
 

(Hier heeft u bij zitbank, na 6,5 km lopen,  
(afhankelijk van jaargetijde) mooi uitzicht op de 
beneden meanderende Geul.  
 

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). 
 

4. Voorbij draaihekje buigt het pad rechts omlaag 
en beneden voorbij waterstroompje gaat u aan de 
3-sprong R omlaag.  Beneden in het weiland, voor 
hoge populieren, gaat u L over het pad door het 
weiland met rechts de Geul.  
 

(Als u hier R gaat, komt u meteen rechts bij de 
Heimansgroeve).  
Aan het einde van het weiland negeert u zijpad 
links omhoog en meteen daarna gaat u bij ijzeren  
hek, via draaihekje, RD over de veldweg.   
 

(U passeert na 100 m de (vakantie)vakwerkhoeve 
Bervesj (18e eeuw)).  
 

Steek na 250 m bij zitbank, genietplekje  en 
infobord, R de houten Geulbrug over. Meteen na 
de brug gaat u via draaihekje R en volg via 
stegelkes het pad met rechts de meanderende 
Geul, het snelst stromend riviertje van Nederland. 
Na bijna 400 m steekt u via stapstenen het 
waterstroompje Elzeveldlossing, ook wel 
Kuttingerbeekje genoemd, over. Bij alleenstaande 
dikke eik en twee draaihekjes gaat u L het brede 
(gras)pad omhoog met links beneden het beekje. 
U passeert twee stegelkes en loop verder RD 
omhoog over het smalle pad met links beneden  
het beekje en dan wordt het pad een pad gelegen 
tussen afrastering.   
 

(Na 500 m, bijna boven, heeft u bij stegelke rechts 
weer prachtig uitzicht. Wie sjoen os Limburg is….). 
 

Na 600 m gaat u boven in het gehucht Kuttingen, 
voor de woning met gevelkruis van dakpannen, L 
de smalle asfaltweg omhoog en u passeert enkele 
mooie vakwerkwoningen.  
 

5. Let op!  Na 200 m, 30 m voorbij huisnr. 5 
(hoeve de Vrijheerlijkheid) en grote stal gaat u  L 
via ijzeren hekje de oude 
perenhoogstamboomgaard binnen en ga dan 
schuin L.  Rechts van de hoge stal  gaat u door 
het draaihekje en ga dan meteen R door het 
weiland/oude hoogstamboomgaard met rechts 
van u een meidoornhaag met veel braamstruiken. 
Blijf nu links van de haag door het weiland/oude 
boomgaard lopen.  
 

(Links heeft u weer schitterend uitzicht o.a. op de  
133 m hoge tv-toren in het Aachener Wald).  
 

Na 250 m gaat u aan het einde van de haag 
schuin R omlaag en volg het paadje met links een 
akker. Vlak daarna, aan het einde van de akker, 
gaat u L door het weiland omhoog, richting 
draaihekje met links de akker/struikgewas. Via 
draaihekje loopt u het volgend weiland binnen en 
loop RD het weiland omhoog met links 
afrastering. Na draaihekje gaat u L de smalle 
asfaltweg omlaag/omhoog.  
 

(Boven, bijna aan het einde van deze weg, passeert 
u links grenspaal nr. 11 (achterkant) en loopt u België 
even binnen).  
 

Aan de doorgaande weg in Sippenaeken, bij 
zitbank, gaat u R omhoog.  
 

(Groet even verder de man, die voor huisnr. 102 
staat (2022)). 
 

Na bijna 300 m komt u rechts bij Hoeve de Eik, de 
sponsor van de wandeling, waar u op het 
zuidelijks gelegen terras van Nederland met 
schitterend uitzicht nog iets kunt eten of drinken 
o. a. een smosje ’t Veld of een heerlijk  ijskoffie. 

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. 


