
 

 

287. TEUVEN  6,7 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 
 

 
 

 
 

 

Deze schaduwrijke boswandeling met hellingen gaat via het Bovenstebos en het Onderstebos naar 
Heijenrath waar u kunt pauzeren bij Gasterij De Zegelsköel of Auberge de Smockelaer.      

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 6,74 km  1.40 uur  53 m  53 m 
 

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.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 2 

 

Startadres: Parkeerplaats Gelatofarm, Gieveld 47, Teuven U kunt via Heijenrath via de Givelderweg richting 
Teuven rijden en dan komt u na 1 km bij de op Belgisch grondgebied gelegen Gelatofarm, die buiten het 
dorp Teuven ligt.  
 

 
 

 
 

287. TEUVEN  6,7 km 
 

1. Met uw rug naar de Gelatofarm gaat u R over 
de asfaltweg. Negeer bij afsluitboom en 
wandelknooppunt (wkp) 89 zijpad rechts. Meteen 
daarna gaat u bij zitbank en wegkruis L 
(83/blauw) de grind- veldweg omlaag. Negeer 
zijpaden en volg geruime tijd de grind- veldweg 
RD  door en langs de bosrand. Negeer na ruim 
500 m bij verzinkte stalen afsluitboom zijpad 
rechts. 100 m verder, precies waar links de 
bomen ophouden, gaat u L (blauw) over het 
(gras)pad richting bosrand. Aan de T-splitsing bij 
grenspaal no. 15 gaat u L door de bosrand van 
het Bovenste Bos. Negeer zijpaden. Aan de 3-
sprong gaat u L (geel-rood) over het brede pad. 
Aan de 4-sprong bij afsluitboom en groot 
boomkruis gaat u RD.  
 

(Dit gietijzeren kruis is geplaatst na de 2e 
wereldoorlog door Twen Mordang, inwoner van 
Eperheide. Hij was in de oorlog als militair een tijdje 
gestationeerd in het Zeeuwse Veere. Het was voor 
hem een zeer moeilijke tijd, vooral om zijn grote 
familie in Epen zomaar achter te laten. Maar hij is de 
oorlog goed doorgekomen evenals zijn hele familie. 
Uit dankbaarheid voor de goede afloop plaatste hij  
dit kruis hier in het Bovenstebos). 
 

Meteen daarna aan de volgende 4-sprong gaat u 
RD (geel-rood) over de bosweg met rechts een 
heidegebiedje. Negeer zijpaden. 
 

2. Na ruim 400 m gaat u aan de 3-sprong RD. 
Meteen daarna gaat u L (geel-rood) over de 
bosweg. Negeer zijpaden en volg geruime tijd RD 
(geel-rood) de bosweg, die na 250 m rechts door 
de bosrand buigt. Na bijna 1 km gaat u aan de 4-
sprong bij infobord en picknickbank L (geel-rood) 
over de brede grindweg. Steek bij wegkruis, twee 
zitbanken en ANWB-wegwijzer de voorrangsweg 
over en loop RD (Schweibergerweg).    
 

3. Let op! Na circa 20 m gaat u L over het bospad 
(tegenover het groene hek). Het pad loopt even 
parallel aan de asfaltweg en buigt dan links het 
bos in. Volg nu dit kronkelende pad. Aan de T-
splitsing gaat u L omlaag over het brede bospad. 
Na de steile afdaling buigt het pad na ruim 100 m 
beneden naar rechts. Volg geruime tijd RD dit 
licht dalende bospad. Let op! Na ruim 500 m , 

precies waar rechts een weiland begint, gaat u 
scherp L het bospaadje omhoog. Bijna boven aan 
de 3-sprong, met boom in het midden, gaat u R 
omhoog door de bosrand. U verlaat het bos en 
loopt vervolgens R (zwart) over de grind-veldweg 
langs de rij eiken.  
 

4. Aan de asfaltweg bij wegkruis loopt u RD/L 
omhoog met rechts een voormalig boerderijtje  
 

(100 m verder ziet rechts in de verte de 
terrassencamping Osebos in de Gulpense 
buurtschap Euverem).  
 

Na bijna 500 m gaat u aan de 4-sprong, bij 
wegkruis en plaatsnaambord Heijenrath  L over 
de veldweg met rechts het witte hotel 
Gerardushoeve. Aan de 3-sprong bij hulshaag 
gaat u R over de veldweg. Steek voorzichtig de 
doorgaande weg over en loop RD over het 
grasveldje met twee picknickbanken.  
 

(Rechts ziet u gasterij De Zegelskoël, een mooie 
pauzeplek  met mooi terras).   
 

5. Ga dan L over het asfalt-voetpad, parallel aan 
de doorgaande weg. Aan de 3-sprong bij ANWB-
wegwijzer, waar de doorgaande weg naar links 
buigt,  gaat u R (Givelderweg). Vlak daarna aan de 
3-sprong bij wegkruis en Auberge De Smockelaar 
(een mooie pauzeplek) gaat u RD (Givelderweg) 
over de smalle asfaltweg, die u geruime tijd RD 
volgt.  
 

(De auberge is gehuisvest is in de mooie 
gerestaureerde hoeve uit de 18e eeuw. De naam 
herinnert is aan de smokkelpraktijken, die hier in het 
grensgebied veelvuldig plaatvonden). 
 

Na 400 m bij plaatsnaambord Teuven, oude 
grensteen en camping Heivelland Oaze stenen 
grenspaal loopt u België binnen. Na bijna 600 m 
passeert u links de (vervallen) Hoeve Gieveld  
(1750), die hoorde bij de in Teuven gelegen  
voormalige abdij van Zinnich (zusters van de 
kanunnikessen). Meteen daarna komt u rechts bij 
weer bij de Gelato Farm, de sponsor van de 
wandeling, waar u in de tuin het heerlijk 
ambachtelijk hoeve ijs, op basis van verse eigen 
hoevemelk en vers fruit kunt krijgen.  U kunt er 
ook een kop koffie krijgen. 

http://www.gelatofarm.com/

