
343. Epen 10,7 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 
 

 
 

 

 
 



  blz 2 van 3 

 

Tijdens deze wandeling met hellingen wandelt u langs de Geul en langs mooie vakwerkhuizen in de 
buurtschap Bommerig naar het Elzetterbos waar u een pittige helling op moet. In Camerig komt u bij 
restaurant Buitenlust waar u kunt pauzeren.  De terugweg gaat langs leuke vakwerkhuisjes en door 
weilanden langs de Geul naar de buurtschap Kuttingen.  De wandeling biedt schitterende uitzichten. 
 

Startadres: Herberg De Smidse,  Molenweg 9, Epen.  
U kunt parkeren langs de weg of anders op de parkeerplaats voor het Patronaat, Wilhelminastraat 39, Epen. 
(De wandeling wordt dan 300 m langer).   
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,68 km  2.30 uur  154 m  213 m 
 

 
 

343. Epen 10,7 km 
 

Vanaf de parkeerplaats bij het Patronaat aan de 
Wilhelminastraat gaat u L.  Meteen daarna aan de 
4-sprong gaat u bij boomkruis  L 
(Bovenpad/geel/blauw) de smalle asfaltweg 
omlaag. Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat u R 
(geel/blauw) de holle weg/voetpad omlaag. 
Beneden aan de T-splitsing bij vakwerkhuis en 
wegkruis type vliegermodel gaat u L omhoog. Ga 
nu verder bij ***** in punt 1  
 

1. Met uw rug naar de ingang van hotel herberg 
De Smidse gaat u bij muurkruis R (Molenweg) 
omhoog. Aan de 3-sprong bij wegkruis, type 
vliegermodel, gaat u R. **** Aan de 3-sprong met 
Bovenpad gaat u R (rood/blauw) via het klaphekje 
over het grindpad, gelegen tussen twee 
afrasteringen. Via volgend klaphekje volgt u het 
pad verder omlaag. Beneden gaat u L 
(blauw/rood) over de voorrangsweg. Even verder 
steekt u de Geul over. Na 25 m gaat u L (rood) via 
bruggetje en draaihekje (stegelke) het weiland in.  
 

(Voordat u verder loopt, kunt u op de rechts gelegen 
grote parkeerplaats een heerlijk ijsje, tegen een 
vriendelijke prijs eten.  
 

Het prachtig gerestaureerde hoge vakwerkhuis dat u 
hier bij de parkeerplaats ziet, is het oudste 
vakwerkhuis van Limburg en dateert van rond 1450. 
In vorm wijkt het sterk af van de andere 
vakwerkhuizen in Zuid-Limburg. Het is gebouwd in 
een stijl zoals vroeger gebruikelijk was in de 
Kempen). 
 

Volg nu geruime tijd het pad RD (rood/twee 
blauwe rechthoeken) door de weilanden met links 
van u de meanderende Geul, het snelst stromend 
riviertje van Nederalnd. Soms loopt u langs de 
Geul, soms een eindje er vandaan.  
 

2. Na 1,2 km gaat u aan de 3-sprong van paden bij 
draaihekje en veldkruis R (blauw) door het 

weiland omhoog.  Loop nu RD door het even 
verder smal wordend weiland omhoog. Na  
draaihekje gaat u in de buurtschap Bommerig R 
(blauw) de asfaltweg omhoog, die u bijna 600 m 
volgt. U passeert enkele mooie vakwerkhuizen. 
100 Meter voorbij het witte huis (no. 50) van 
vakantiecomplex “Hof van Bommerig”, gaat u bij 
zitbank en boomkruis L. Meteen daarna gaat u L   
de veldweg, die even verder naar links buigt,  
omhoog.  
 

3. Na bijna 150 m gaat u bij ingang van weiland R 
het holle bospad omhoog richting hooggelegen 
wit huis. (In de zomer niet goed te zien). Negeer na 
100 m zijpad rechts en loop RD het bospad verder 
omhoog met rechts het Emmaushuis.  
 

(Dit wit huis is 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 ontspannings-
mogelijkheden te geven. Zij mochten tenslotte niet 
naar huis gedurende hun priesteropleiding, ook niet 
in de vakantieperiode. In 1972 kwam het huis in 
particulier bezit. Bij toegangspoort van Emmaushuis 
heeft u links weer  prachtig uitzicht).  
 

Na 300 m gaat u aan de 3-sprong  RD verder het 
bospad omhoog. Na 50 m gaat u boven aan de 
kruising bij afsluitboom R (geel-rood) over het 
pad. Aan de 3-sprong gaat u RD (geel-rood). 
Negeer meteen zijpad schuin links.  
 

4. Aan de 4-sprong gaat u RD (geel) het brede 
bospad omhoog.   
 

(U verlaat hier de geel-rode route, die hier naar 
rechts gaat. Doe rustig aan het is een lange pittige 
klim).   
 

Negeer boven zijpad links. Meteen daarna aan de 
T-splitsing gaat u R (geel/rood).  

http://www.smidse.nl/
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Steek bij afsluitboom de  asfaltweg over en loop 
RD (geel/rood) over het brede bospad. Aan de 4-
sprong RD.  Waar het brede bospad bij twee 
zwerfstenen rechts omlaag buigt, loopt u RD het 
smalle pad omlaag. Aan de kruising gaat u R 
(geel) omlaag. Steek de asfaltweg RD over en 
loop het bospad (geel) omlaag.  
Beneden aan de T-splitsing gaat u L naar het 
restaurant Buitenlust waar u kunt pauzeren. (Hier 
heeft u binnen of op het terras prachtig uitzicht).  
 
5. Vanuit het restaurant loopt u de trapjes omlaag 
en steekt u de eerste asfaltweg (Groenenweg) 
over. U komt op de parkeerplaats. Ga hier L de 
brede doorgaande weg richting Vaals omlaag 
(dus niet de Groenenweg). Na 100 m, waar de 
doorgaande weg links omhoog buigt, gaat u R de 
smalle asfaltweg omlaag richting buurtschap 
Cottessen.  
 

(Het grote hek dat hier aan de doorgaande weg staat, 
wordt gesloten bij sneeuwval).  
 

Neem nu de eerste veldweg R (blauw). Negeer bij 
draaihekje zijpad links. De veldweg wordt in de 
buurtschap Camerig een asfaltweg.  
 

 (Hier passeert u enkele mooie rijksmonumentale 
vakwerkhuisjes).  
 

Aan de 3-sprong bij boomkruis en vier bomen in 
het midden gaat u L (blauw) omlaag. De asfaltweg 
wordt een dalende veldweg en later een dalend 
smal pad.  
 

6. Negeer zijpaadjes en volg geruime tijd het holle 
pad omlaag. Beneden loopt u via draaihekje het 
weiland in en loop RD. Negeer meteen daarna 
ijzeren bruggetje rechts. Volg nu het pad via 
draaihekjes door de weilanden met rechts van u, 
soms dichtbij soms op afstand, de meanderende 
Geul. Na 600 m passeert u links de 
Heimansgroeve.  
 

(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).  
 

Blijf RD lopen met rechts van u op afstand nog 
steeds de meanderende Geul. Bij breed hek gaat 
u door het draaihekje en loop dan RD (geel-
blauw) over de veldweg.  
 

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

7. Steek na 250 m  bij zitbank, genietplekje  en 
infobord R de houten Geulbrug over. Meteen na 
de brug gaat u R via draaihekje 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 van u het 
beekje. U passeert twee stegelkes en loop verder 
RD omhoog over het smalle pad met links 
beneden de het beekje en dan wordt het pad een 
pad gelegen tussen afrastering.   
 

(Na 500 m, bijna boven, heeft u stegelke rechts weer 
prachtig uitzicht). 
 

8. Na 600 m gaat u boven in het gehucht 
Kuttingen, voor de woning met gevelkruis van 
dakpannen, L over de licht stijgende asfaltweg.  
 

(U passeert enkele mooie vakwerkwoningen. Bijna 
aan het eind van deze weg passeert u rechts een 
mooi vakwerkhuis met muurkruisje en op de 
binnenplaats een waterpomp).  
 

Aan de 3-sprong bij trafohuisje en wegkruis gaat 
u R (blauw) de asfaltweg omlaag.  
 

(Even verder bij zitbank (genietplekje) heeft u links 
prachtig uitzicht op de vakwerkhuizen in de 
buurtschap Terziet).  
 

Waar de asfaltweg na circa 500 m links omlaag 
buigt, gaat u bij boomkruis R 
(Smidsberg/geel/blauw) over de grindweg. 
Beneden aan de T-splitsing van asfaltwegen bij 
zitbank en Calvarie kapel loopt u bij trafokast RD 
(geel/blauw) via het draaihekje het weiland 
(Geuldal) in. Negeer bij bruggetje zijpad rechts.  
 

(Als u hier via het bruggetje de Geul oversteekt en 
dan de binnenplaats van de hoeve oversteekt, dan 
komt u bij de watermolen de Volmolen (18e eeuw) 
met het grote waterrad. Tegenover het grote 
waterrad  staat  het voormalig bakhuis van de 
hoeve).  
 

Volg het pad verder RD door het weiland en u 
steekt meteen via bruggetje de Terzieterbeek 
over. Steek de doorgaande weg over en u komt 
weer bij herberg/hotel de Smidse, de sponsor van 
deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of 
drinken.  
 

(Als u hier aan de doorgaande weg 20 m naar L gaat, 
dan komt u de Terpoorterbron, een voormalige 
wasplaats en waterput. Zie infobord. Het terras van 
de herberg is “beroemd” omdat het in menige 
reclame te zien is. De herberg is een voormalige 
smederij met winkeltje uit 1911). 
 
Terug naar parkeerplaats: Loop bij de herberg bij 
muurkruis RD (Molenweg) omhoog. Aan 3-sprong bij 
wegkruis en zitbank gaat u L omhoog. Boven aan de 
doorgaande weg gaat u R en u 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.   

 
 


