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Deze grenswandeling met klimmen en dalen gaat door weilanden langs de Geul tot aan het buurtschap 
Plaat. Dan loopt u omhoog naar het Onderste Bos. De terugweg gaat langs bosranden en door weilanden 
met schitterende uitzichten. U passeert ook de gehuchten Diependal en Terziet.  Bijna aan het eind van de 
wandeling heeft u prachtig uitzicht over kasteel Beusdael. Neem zelf proviand mee. Er staan onderweg 
genoeg zitbanken.  
   

 
 
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). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9,73 km  2.20 uur  97 m  177 m 
 

 
 

278. SIPPENAEKEN 9,7 km 
 

1. Met uw rug naar de hoeve gaat u L de 
doorgaande weg omlaag. Negeer alle zijwegen en 
blijf de dalende weg bijna 1,5 km RD volgen. Voor  
de ingang van de St. Lambertuskerk (1840) en het 
kerkhof gaat u L de doodlopende weg omlaag.   
 

(Hier heeft u meteen  schitterend uitzicht over het 
mooie Geuldal en het Vijlenerbos).  
 

Beneden bij vakwerkhuis wordt de asfaltweg een 
grindweg. Via brug steekt u de Geul over. Aan de 
T-splitsing op camping du Vieux  Moulin gaat u L 
(blauwe en groene rechthoek). Negeer op de 
camping twee zijpaden rechts. Even verder bij 
grenspaal no. 8 (zie achterkant) verlaat u weer de 
camping en loopt u langs de 58 km lange Geul, 
die hier Nederland binnenstroomt en nabij Bunde  
tegenover het gehucht Voulwames in de Maas 
stroomt. Negeer zijpaden. 
 

2. Aan de T-splitsing gaat u L (blauw) over de 
grondweg. Negeer vlak daarna bij zitbank en 
infobord links de houten brug over de Geul en 
loop RD. Even verder passeert u de 
vakwerkhoeve Bervesj (18e eeuw). Bij breed hek 
en draaihekje gaat u RD. Negeer meteen zijpad 
rechts omhoog en volg nu geruime tijd het pad 
RD door de weilanden met links van u de 
meanderende Geul. Een eindje veder passeert u 
rechts een voormalige steengroeve.  
 

(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))Een eindje 
verder passeert u rechts het geologisch monument 
Heimansgroeve (zie infobord)).  
 

Na 600 m steekt u L (blauw) via ijzeren bruggetje 
de Geul over en loop dan RD (blauw) het pad, 

gelegen tussen twee meidoornhagen, omhoog. 
Aan de asfaltweg gaat u R.  
 

(Na 100 m passeert u rechts de hoeve Vernelsberg  
(nr. 3/zie infobordje) en links een wegkruis type 
vliegermodel).  
 

Aan de 4-sprong bij links hooggelegen kapel gaat 
u RD over de asfaltweg.   
 
(Als u hier scherp R over de kasseienweg gaat, komt 
u na 150 m bij de watermolen de Volmolen (18e 
eeuw). Deze is elke 2e en 4e zaterdag van de maand 
voor bezichtiging in gebruik. Bij het waterrad staat 
ook een bakhuis waarin men vroeger broden en 
vlaaien bakten. I.v. m brandgevaar stond het bakhuis 
los van de hoeve).  
 

Aan de T-splitsing, voor prachtig vakwerkhuis 
met muurkruis en bij 3 zitbanken, in het 
buurtschap Plaat gaat u L (Terzieterweg).            
 

3. Aan de 3-sprong bij wegkruis type 
vliegermodel gaat u R (Diependalsweg).  Na 100 
m gaat u schuin R over het graspad.  
 

(Even verder ziet u rechts Epen).  
 

Aan de kruising van voetpaden bij bijzonder 
veldkruis gaat u L (blauw) en via stegelke 
(draaihekje) loopt u de  boomgaard in. Steek deze 
RD over met rechts van u afrastering. U passeert 
nog een stegelke en volg dan het pad langs de 
doornhaag en akker.  
 

(Links ziet u weer enkele prachtige vakwerkhuizen).   
 

Aan de asfaltweg bij kastanjeboom in het 
buurtschap Diependal gaat u R (blauw) omhoog. 
U passeert links de mooie rijksmonumentale 
vakwerkwoningen 9 t/m13, die  uit de 18e eeuw 
stammen (dus uit 1700). Negeer bij infobord 
trappenpad links omlaag.  
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Aan de 3-sprong voorbij de rij 
vakantievakwerkwoningen (8 t/m 12) en bij 
zitbank, wegkruis en kruis gezaagd uit boomstam 
gaat u bij verbodsbord R (geel) de veldweg 
omhoog richting bos. Negeer bijna boven zijpad 
rechts.  
 

(Als u hier 20 m R gaat, dan komt u bij een zitbank 
met mooi uitzicht over het Geuldal. Een prima 
pauzeplekje na 5,3 km gelopen)  
 

4. Negeer even verder bij infobord breed zijpad 
rechts omhoog.  
 

(Meteen daarna passeert u een  zitbank met prachtig 
uitzicht op o.a. voor u  het Belgische kasteel 
Beusdael.  
Links in de verte  ziet u de 133 m hoge TV toren in 
het Aachener Wald. In de beukenboom naast de 
zitbank ziet u het herinneringsplaatje aan het  
echtpaar Gerard en Fien de Groot – Burgers).  
 

Aan de 3-sprong, aan het eind van de weilanden 
gaat u scherp L verder langs de bosrand en het 
weiland.  Een eind verder, bij  rechts staande 
zitbank met opschrift, volgt u de veldweg die 
links omlaag buigt. Beneden aan de asfaltweg 
gaat u R (geel/blauw). Aan de T-splitsing bij 
boomkruis gaat u R (blauw). U loopt het 
buurtschap Terziet binnen.   
 

5. Aan de 3-sprong bij Mariakapel, boomkruis en 
zitbank gaat u RD (blauw). Net voor een 
vakwerkhuis en bij wegkruis gaat u L (blauw) 
over het pad met links van in het Terzieterbeekje. 
Ga bij grote stal van melkveebedrijf door het  

draaihekje en volg het pad steil omhoog door de 
weilanden. Via nog drie draaihekjes komt u 
boven.  
 

(Boven heeft u rechts prachtig uitzicht op het op 
Belgisch grondgebied gelegen kasteel Beusdael.  De 
imposante donjon  (verdedigbare woontoren) stamt 
waarschijnlijk uit de 13e eeuw. De muren zijn van 
kalksteen en zijn 2 meter dik. De aanbouw links van 
de donjon stamt uit de 16e/17e eeuw. Kijk hier ook 
nog eens achterom en geniet van het  prachtige 
uitzicht).   
 

6. Via draaihekje verlaat u het weiland en ga dan 
R over de asfaltweg, die vlak  daarna naar links 
buigt. 
 

(Waar de asfaltweg naar links buigt heeft u bij 
zitbanken weer prachtig zicht op het kasteel. (Waar 
de asfaltweg bij zitbanken naar links buigt, kunt ook 
RD over de grindweg lopen naar het startpunt. 
Tenminste als het hek open is). De route volgend 
heeft u links  weer  mooi uitzicht over het Geuldal en 
het Vijlenerbos.).  
 

Negeer draaihekje links. U passeert links 
grenspaal nr. 11 (achterkant). Aan de ongelijk 4-
sprong gaat u  R de doorgaande weg omhoog 
met links Belgisch en rechts Nederlands 
grondgebied. U komt weer bij de hoeve waar u op 
het zuidelijkst gelegen terras van Nederland nog 
iets kunt eten en drinken.  
 

(Op het terras (gedeeltelijk overkapt) heeft u 
schitterend uitzicht. (woensdag gesloten)). 

 

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.   

 
 


