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.
Deze pittige wandeling met schitterende uitzichten gaat met klimmen en dalen door bos en weilanden naar
Eperheide waar u enkele prachtige vakwerkhuizen passeert.
Startadres: Brasserie De Zegelskoel, Heijenratherweg 22, Heijenrath.
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269. HEIJENRATH 7,9 km
1. Met uw rug naar de brasserie en terras gaat u
R. Let op! Vlak vóór de waterpoel Zegelsköel
gaat u L over het grasveld langs twee
picknickbanken. Steek de doorgaande weg
voorzichtig over en loop RD (zwart/geel/rood)
over de veldweg. Aan de T-splitsing gaat u L
(zwart/rood/geel). Aan de kruising bij wegkruis
gaat u R (zwart/rood) over de asfaltweg.
(Een eindje verder ziet u links in de verte camping
Osebos in de Gulpense buurtschap Euverem).
Voorbij huisnr. 9, waar de asfaltweg bij wegkruis
naar links buigt, gaat u RD (zwart) over de
veldweg. Waar de veldweg naar rechts buigt, gaat
u bij bordje “Zuid Limburg Gulpdal” L over het
pad, dat een eindje verder naar rechts buigt en
een dalend bospad. wordt Aan de 3-sprong gaat u
R/RD verder omlaag. Beneden aan de T-splitsing
gaat u L over het brede bospad.
2. Aan de T-splitsing voorbij zitbank gaat u R
(zwart). Na 50 m gaat u R de veldweg omhoog
langs de bosrand en weilanden. Aan het einde
van het tweede weiland buigt de veldweg naar
links en wordt een stijgend bospad. Negeer
zijpaadjes. Steek boven bij picknickbank en
afsluitboom de asfaltweg over en loop RD
(Beatrixweg). Waar de asfaltweg in de buurtschap
Eperheide voor het eerste huis (nr. 20) naar
rechts buigt, gaat u bij twee ijzeren hekken L
(rood) over het smalle pad gelegen tussen
afrastering en meidoornhagen. Het pad wordt na
100 m een dalend pad met voor u schitterend
uitzicht over het vijf sterren landschap ZuidLimburg o. a op de hooggelegen kerk in het
bergdorpje Vijlen. Na 300 m steekt u RD het
grasveld over.
Aan de smalle asfaltweg bij
draaihekje gaat u R (rood/zwart).
(Even verder passeert een zitbank een genietplekje).
3. Vlak voor het tweede woonhuis aan de
linkerkant (huis beneden met houten zijgevel en
muurkruisje) gaat u L (zwart) het pad omlaag.
(Voordat het pad weer omhoog gaat, ziet u rechts
wijngaard Le Coq Frisé).
Boven
aan
de
T-splitsing
bij
witte
vakantieappartementen en de achterkant van het
voormalig hotel Ons Krijtland (nu U-center (GGZkliniek) gaat u R over de asfaltweg, die naar links
buigt met rechts de parkeerplaats. Aan de
doorgaande weg bij wegkruis gaat u R over het
optische fietspad omhoog en steek dan na 20 m

de doorgaande weg over. Loop nu bij zitbank RD
(rood/geel) de veldweg/breed pad omlaag.
(Hier heeft u prachtig uitzicht over het Geuldal en de
uitlopers van de Ardennen en Eifel. Als u hier R over
het asfaltpad parallel aan de doorgaande weg
omhoog gaat, dan komt u na 150 m bij de
Gerardushoeve, een prima pauzeplek).
De weg wordt een hol pad.
(Aan het einde van het hol pad ziet u links weer een
wijngaard. Beneden passeert u rechts de schietboom
met kogelvanger van de in 1808 heropgerichte
schutterij St. Paulus uit Epen).
Beneden aan de 3-sprong bij regenwaterbuffer
gaat u RD (blauw/rood/geel).
4. Aan de kruising bij wegwijzer en veldkruis gaat
u R (rood/geel) omhoog richting Eperheide.
(Bijna boven ziet u links kasteel Beusdael, waarvan
het oudste gedeelte (de donjon) waarschijnlijk uit de
13 eeuw stamt,
in het Belgische plaatsje
Sippenaeken).
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
kunt uitrusten en genieten van het prachtige uitzicht).
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 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. Na bijna 100 m
gaat u R over het smalle bospaadje langs de 4stamiige beuk. Vlak daarna gaat 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.
5. Ga na 100 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 het
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
vakwerkhuizen 10 en 12 (18e eeuw) ).

twee mooie

Voorbij huisnr. 15 en voor huisnr. 17 met de vele
zonnepanelen gaat u L over het brede graspad.

blz 3 van 3
6. Aan de asfaltweg gaat u L. Steek bij wegkruis,
twee
zitbanken
en
ANWB-wegwijzer
de
voorrangsweg over en ga meteen R (blauw) over
het asfaltpad, parallel aan deze weg. Negeer
zijweg rechts.
(Een eind verder passeert u het ongevalskruis van
Mathieu Ubaghs, die hier bij een auto ongeluk om het
leven kwam).
Negeer bij ANWB-wegwijzer zijweg links en volg
het asfaltpad verder RD (Heijenratherweg) parallel
aan de doorgaande weg richting Slenaken. Al
snel komt u weer bij de sponsor van de
wandeling, waar u binnen of op het terras nog
iets kunt eten of drinken.

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.

