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Deze wandeling met enkele  flinke hellingen gaat door weilanden en langs bosranden met prachtige 
uitzichten. U kunt pauzeren in punt 5 bij hotel Eperland  en bij restaurant Gerardushoeve ( 7 km). 
 

 
 
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 Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,99 km  2.30 uur  144 m  232 m 

 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://4jaargetijden.com/
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203. EPEN  11 km 
 
1.  Vanaf de parkeerplaats bij het Patronaat gaat u 
L. Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong bij 
boomkruis L (Bovenpad/geel/blauw) de smalle 
asfaltweg omlaag. Vlak daarna gaat u aan de Y-
splitsing R (geel/blauw) de holle smalle 
asfaltweg/voetpad omlaag. Beneden aan de T-
splitsing bij vakwerkhuis en wegkruis type 
vliegermodel gaat u L omhoog. Aan de 3-sprong 
met links de asfaltweg Bovenpad gaat u R 
(rood/blauw) via  klaphekje over het grindpad, 
gelegen tussen twee afrasteringen. Via volgend 
klaphekje volgt u RD het smalle pad verder 
omlaag. Steek beneden de doorgaande weg over 
en ga L over het asfaltpad. Meteen na de 
Geulbrug en bij het ongevalskruis van Stephan 
Franssen gaat u R over de asfaltweg.  
 

(Op de brug ziet u de molentak van de 
Wingbergermolen in de Geul stromen. Stephan 
Franssen  verongelukte hier op 25-1-1913 met paard 
en wagen).  
 

Let op! Na 5 m gaat u bij zitbank L en ga dan 
meteen R (geel-rood) over het pad door de 
bosstrook.  
 

(Links ziet u de ijskraam Wingbergerhoeve waar 
heerlijks ijs te krijgen is. Het gerestaureerde en 
verbouwde vakwerkhuis dat u hier links bij de 
parkeerplaats ziet, is het oudste vakwerkhuis van 
Limburg en dateert van rond 1450).  
 

Bij grote veestal, waarvan het onderste gedeelte 
met breuksteen is gebouwd, loopt u verder RD. 
Meteen na draaihekje (stegelke) gaat u L langs de 
zitbank door het weiland omhoog met links van u 
een meidoornhaag.  
 

(Als u hier bij draaihekje 100 m RD door het weiland 
loopt, dan komt u bij het grote waterrad van de 
Volmolen (18e eeuw)).  
 

Boven bij zitbank (prachtig uitzicht) verlaat u via 
stegelke het weiland. Negeer draaihekje rechts en 
loop RD.  Aan de doorgaande weg bij wegkruis 
gaat u L omlaag. Na 200 m gaat u de eerste weg R 
omhoog (bord overstekende koeien).  
 

2. Aan de ongelijke 4-sprong bij woning (nr. 19), 
met in muurnis een Mariabeeldje, gaat u  bij 
verbodsbord R het stenige holle pad omhoog. 
Negeer na 250 m graspad rechts. (U heeft hier 
weer prachtig uitzicht). Boven aan de 4-sprong  
gaat u L het pad langs en door de bosrand 
omlaag.  
 

(U passeert meteen rechts een zitbank, een mooie 
uitpufplek).   
 

Via draaihekje loopt u een klein weiland binnen 
dat u RD oversteekt. Ga door de nauwe doorgang 

en volg het pad langs de bosrand en met links 
afrastering/weiland. In het bos wordt het pad een 
breder pad en vervolgens een stijgend pad. Neem 
nu aan het eind van het links gelegen weiland het 
eerste smalle pad L (geel-rood) omlaag. Ga dan 
meteen L door het stegelke het weiland in, ga R 
en loop RD door het weiland omlaag met rechts 
de bosrand waaraan veel braamstruiken staan.  
 

(Omlaag lopend heeft u weer prachtig uitzicht o.a. 
over Epen).  
 

Na circa 100 m, voor grote opening in hoge haag, 
gaat u R  (geel-rood) door het draaihekje volg het 
pad langs de bosrand met links van u 
afrastering/weiland. Even verder loopt u weer 
even door het bos. 
 

3. Bij klinkerweg  en ijzeren toegangshek van het 
Emmaushuis (huisnr. 23) loopt u RD over het 
graspad met rechts van u het Emmaushuis.  
 

(Het ”Emmaus” is als buitenhuis in eigen beheer 
gebouwd door de paters Redemptoristen van Wittem 
in de jaren 1904-1905. Het diende om 
priesterstudenten gedurende de hele 
opleidingsperiode van zes jaar 
ontspanningsmogelijkheden te geven. Zij mochten 
tenslotte niet naar huis gedurende hun 
priesteropleiding, ook niet in de vakantieperiode. In 
1972 kwam het huis in particulier bezit).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L het holle (bos)pad 
omlaag. Beneden gaat u R over de veldweg. 
(Schuin links voor u ziet u het dorp Mechelen). Aan 
de 3-sprong na vakwerkhuis gaat u RD omlaag. 
Aan de 3-sprong bij zitbank en wegkruis gaat u L 
over de asfaltweg. Aan de volgende 3-sprong bij 
boomkruis gaat u L (blauw). Aan de T-splitsing bij 
zitbank gaat u L omlaag. Ga nog voor het eerste 
vakwerkhuis van de buurtschap Bommerig (nr.28) 
en waar de weg naar links buigt R (blauw) via 
draaihekje het weiland in. 
 

4. Volg het pad door het weiland RD omlaag. Aan 
de 3-sprong van paden bij draaihekje en veldkruis  
gaat u R/RD (rood/blauw) en volg het pad door 
het weiland met rechts een haag. U passeert nog 
twee draaihekjes en  een eindje verder links een 
prachtig vakwerkhuis. Aan de asfaltweg bij 
wegkruis gaat u L. Loop RD (blauw/zwart) en 
steek de Geulbrug over. Aan de voorrangsweg 
gaat u L (rood/blauw) over het fietspad/voetpad, 
parallel aan de doorgaande weg. Na 100 m gaat u 
bij wegkruis R (In de Broekenweg/rood/blauw) 
over de smalle asfaltweg, die naar links buigt. Bij  
vakwerkhuis met muurkruis wordt de asfaltweg 
een veldweg.  
 



  blz 3 van 3 

 

5. Negeer zijpad rechts. Circa 200 m verder gaat u 
bij veldkruis L (rood/groen). Blijf het pad via 
stegelkes langs de afrastering RD volgen. Bij het 
laatste draaihekje, voor een metalen hekwerk, 
gaat u R (groen/rood) over de veldweg. Aan de 3-
sprong bij loods en veldkruis gaat u L. Meteen 
daarna gaat u R (groen/zwart).  
 

(Als u hier L (blauw/rood) omlaag gaat, dan komt na 
200 m bij hotel Eperland waar u binnen of op het 
terras kunt pauzeren. Wandelaars zijn van harte 
welkom. U passeert  dan ook de Paulusbron (zie 
infobordje) en de vierkante waterput “Paulusbron” 
(zie infobord). U kunt dan ook een bezoekje brengen 
aan het mooie St. Pauluskerkje (1842).Via de kapel 
kunt u het mooie interieur van dit kerkje bezichtigen. 
Open van 9.00 tot 17.00 uur).  
 

Vlak daarna aan de 3-sprong voor mooi huisje (i 
gene Zegel/nr. 22), waar in de tuin een 
kolenwagentje staat,  gaat u L (zwart) over de 
asfaltweg, die vlak daarna  een hol stijgend pad 
wordt.  Na 400 m wordt het stijgende pad een 
stijgende veldweg wordt.  
 

(Hier heeft u weer mooi uitzicht Links passeert u de 
witte vakantieappartementen van het voormalig hotel 
Krijtland).  
 

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. Steek bij wegkruis de doorgaande weg over 
en ga R. Negeer bij zitbank zijweg links omlaag 
en even verder zijweg rechts.  
 

(Na 100 m passeert u restaurant de Gerardushoeve, 
een mooie pauzeplek. Vanaf het terras heeft u  
prachtig uitzicht over het vijf sterren landschap Zuid 
Limburg).  
 

6. Volg het pad langs de doorgaande weg verder 
omhoog. Bij wegkruis gaat u L (Oosterberg). Ga 
voor de ingang van camping Oosterberg L over 
de veldweg.  
 

(Even verder staan  zitbanken met prachtig uitzicht 
o.a. op de steenbergen van de voormalige 
steenkolenmijnen in de Duitse grensstreek 
(Alsdorf/Kohlscheid/ ‘s Hertogenrath))..  
 

 

Aan de 3-sprong aan de bosrand gaat u RD 
(rood/blauw). Aan de grote Y-splitsing gaat u L. 
Volg geruime tijd dit pad RD. Aan de 4-sprong 
RD. Aan de volgende 4-sprong, met rechts een 
heidegebiedje in de open plek van het bos, gaat u 
L het holle pad omlaag. Beneden aan de veldweg 
gaat u L.  
 

(Voor u ziet u hier kasteel Beusdael in het Belgische 
plaatsje Sippenaeken en schuin links ziet u de 133 m 
hoge tv-toren in het Aachener Wald). 
 

7. Vlak daarna aan de 3-sprong nabij zitbank gaat 
u RD (geel) het holle pad omlaag. Beneden aan de 
T-splitsing in het gehucht Diependal gaat u bij 
zitbank, wegkruis en kruis gezaagd uit boomstam  
L over de smalle asfaltweg. Let op! Circa 50 m 
voorbij het mooie witte vakwerkhuis no. 9 (18e 
eeuw) en bij de grote kastanjeboom gaat u L 
(blauw) door het draaihekje en volg het smalle 
pad langs de doornhaag. Via volgend stegelke 
loopt u RD door het weiland. Aan de 3-sprong van 
veldwegen bij draaihekje en bijzonder veldkruis 
gaat u RD (blauw). Aan de 4-sprong bij wegwijzer 
en veldkruis loopt u verder RD (geel/rood/blauw) 
richting Epen. Aan de 3-sprong gaat R 
(blauw/rood).  
 

(Links ziet u de schietboom en kogelvanger van de in 
1808 heropgerichte schutterij St. Paulus uit Epen. 
Een eind verder passeert u het herinneringskruis van 
J.J.G. Frijns, die hier aan een hartstilstand overleed 
toen hij op weg was naar het veld om mensen, die 
daar aan het werk waren, iets te drinken te brengen) 
 

8. Aan de ongelijke 4-sprong bij wegkruis in Epen 
gaat u R (geel/blauw) de asfaltweg omlaag. Aan 
de 3-sprong gaat u RD verder omlaag. Beneden  
aan de doorgaande weg komt u rechts bij 
boomkruisje weer bij restaurant De 4 jaargetijden, 
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.  
 

Als u hier L gaat, dan komt meteen weer bij de 
parkeerplaats. 

 

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.                                                    


