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Deze grenswandeling biedt schitterende vergezichten o.a. enkele malen op het prachtige kasteel  
Beusdael. Tijdens deze route met veel hoogteverschil wandelt u eerst omlaag naar het buurtschap Terziet 
en dan omhoog door het Bovenstebos. U komt in Teuven en dan volgt u de zeer panoramische weg naar 
Sippenaeken langs het prachtige Chateau Beusdael. 
 

Startpunt:  Bistro Le Soigneur, Rue de Beusdael 55, Sippenaeken. Tel: 06-55340958.  (Geopend: Di t/m vr 
11.00,  za-zo 10.00 uur. In de winter:  vrijdag,  zaterdag en zondag 11.00 uur). U kunt parkeren in de straat.  
 

U kunt ook starten bij de Café Modern in Teuven. 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,74 km  2.30 uur  116 m  242 m 
 

 
 

363. SIPPENAEKEN   10,7 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang gaat u L. Aan de 4-
sprong gaat u R over de smalle asfaltweg. Vlak 
daarna bij grenspaal no. 11 (achterkant paal) met 
jaartal 1843 loopt u Nederland binnen. Negeer 
draaihekje rechts.  
 

(Hier heeft u rechts prachtig uitzicht over het Geuldal 
en op het Vijlenerbos. Waar boven de smalle 
asfaltweg bij twee picknickbanken naar rechts buigt, 
heeft u links beneden mooi zicht op kasteel Beusdael 
waar u straks langs komt).  
 

50 m na deze bocht naar rechts, gaat u L (blauw) 
via het draaihekje (stegelke) het weiland in. Volg 
het pad met prachtig uitzicht op o.a. weer het 
kasteel via stegelkes door de weilanden omlaag. 
Beneden loopt het pad parallel aan de 
meanderende Terzieterbeek. 
   
2. Beneden bij wegkruis in het buurtschap Terziet 
gaat u L de asfaltweg omhoog, die u 1 km RD 
volgt. Negeer doodlopende weg (Prinses 
Dionnelaan/carnavalsprinses) links.  
 

(Een eind verder, 200 m voorbij laatste huis (nr.17) 
links, passeert u links bij drie wilgen een mooi 
boomkruis).  
 

Boven bij zitbank en kleine parkeerplaats wordt 
de asfaltweg een stijgende grindweg, die u RD 
volgt.  
 

(Meteen daarna  passeert u rechts het geologisch 
monument Groeve Bovenste Bosch).  
 

Let op! Neem boven bij houten afsluitboom en 
bordje “Bovenste Bos” R het pad steil omhoog. 
(Tegenover dit pad, gaat links een paadje door de 
weilanden omlaag). Boven aan de kruising loopt u 
RD over het brede pad door het berkenbos. Aan 
de 3-sprong gaat u L (blauw). Aan de 3-sprong bij 

veldkruis (“A Herregodsbeuk”) gaat u R (blauw) 
langs de bosrand.   
 

(De naam heeft het kruis te danken aan het feit dat in 
het verleden iemand op de stam van een jonge 
beukenboom een kruisbeeld heeft gespijkerd. In de 
loop van de jaren werd de beuk dikker en dikker en 
werd het kruisbeeld in z’n geheel door de stam 
opgeslokt. Zo ontstond de naam “Herregodsbeuk”  
(Onze Lieve Heer in de beuk). Toen de beuk werd 
gekapt heeft men jaren later hier een veldkruis 
geplaatst ter herinnering aan de “Herregodsbeuk”) 
 

3. Aan de 3-sprong bij grenspaal no. 15 en houten 
afsluitboom gaat u L (blauw). U loopt nu weer 
België binnen. Aan de T-splitsing gaat  R (blauw) 
over de brede grindweg. Let op! Na 100 m gaat u 
bij metalen afsluitboom scherp L over het breed 
bospad. Bij grote open plek in het bos (03- 2017) 
begint het pad te dalen. Beneden aan de T-
splitsing bij draaihekje en voor weiland gaat u R.  
 

(Links heeft u mooi zicht op de monumentale 
neogotische Sint-Pieterskerk in Teuven. Deze  werd 
in 1871-1877 gebouwd nadat een brand de oude 
kerk in 1870 had verwoest).  
 

Aan de asfaltweg bij afsluitboom en zitbank gaat 
u L (85) omlaag. De dalende weg buigt bij 
boomkruisje naar links en bij verkeerspiegel naar 
rechts. Beneden steekt u via de brug de 22 km 
lange Gulp, een zijbeek van de Geul  over en 
loopt u Teuven binnen.  Aan de 3-sprong gaat u 
RD (85/Gieveldstraat) omhoog.  Boven aan de 3-
sprong bij muurkruisje, oude gietijzeren 
wegwijzer en het voormalige gemeentehuis van 
Teuven gaat u L (84/Teuven-Dorp) omlaag 
richting Eupen-Verviers. U heeft nu 5,5 km 
gelopen dus tijd voor een pauze.  
 

http://www.lesoigneur.be/
http://www.lesoigneur.be/
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(U passeert links café Modern (voormalige lagere 
school).  Rechts naast de voormalige lagere school 
staat de voormalige feestzaal “Salle Patria”, daterend 
van voor de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)).  
 

4.  Volg verder deze asfaltweg RD. Na circa 500 m 
passeert u links de inrit van kasteel Sinnich.  
 

(Vroeger was dit een klooster. Oorspronkelijk was het 
adellijk klooster Sinnich (1243) een vrouwenklooster 
van de adellijke stiftsdames van de orde der Sint 
Augustijnen. Het klooster was afhankelijk van de 
abdij van Rolduc. In 1797 verlieten de laatste zusters 
de abdij. Daarna kwam het in particuliere handen).  
 

Vlak daarna aan de 3-sprong bij elektriciteitstoren 
gaat u RD (84) omlaag. Aan de ruime 3-sprong bij 
bushalte en zitbank gaat u L (84/Kasteelstraat) 
omlaag. Beneden bij de voormalige watermolen 
van Sinnich, die voor het eerst genoemd is in 
1147, steekt u weer het riviertje de Gulp over.  
 

(Hier ziet u links tussen de bomen weer kasteel 
Sinnich. Even verder bij het andere toegangshek van 
het kasteel heeft u ook nog mooi zicht op het 
kasteel).  
 

Na de brug buigt de weg naar links. Negeer in 
bocht naar rechts bij afsluitboom hol zijpad links 
omhoog en loop verder de asfaltweg omhoog. Let 
op!  Ca. 150 m verder, waar aan de linkerzijde het 
bos ophoudt, gaat u bij ingang van  weiland, L het 
pad door de bosrand omhoog met rechts van u 
een weiland. Aan de  asfaltweg gaat u L omhoog.  
Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L (fietsroute 
92/rode ruit) verder omhoog.  
 

5. Vlak daarna, waar de weg scherp naar rechts 
buigt, gaat u bij verbodsbord RD (82) het brede 
bospad omhoog. Bijna boven bij afsluitboom 
buigt het brede pad rechts (82) verder omhoog. 
Boven aan de 4-sprong gaat u R (81) het brede 
pad omlaag. Negeer zijpad links. Aan de 4-sprong 
bij gedenksteen en boomkruisje gaat u L (Rue de 
Beusdael) de asfaltweg omlaag.  
 

(Deze gedenksteen is opgericht ter nagedachtenis 
aan de slachtoffers van de elektrische draad (De 
Dodendraad) die tijdens de Eerste Wereldoorlog 
(1914-1918) het door Duitsland bezette België 
scheidde van het neutrale Nederland. De circa 400 
km lange dodendraad, die op Belgisch grondgebied 
stond,  liep van het Zwin bij Knokke tot aan het 
Drielandenpunt in Vaals. In april 1915 werd gestart 
met de werkzaamheden en op 24 juli werd de 
draadversperring van stroom voorzien. De middelste 
versperring, waar  2000 volt op stond, telde circa vijf 
draden. Aan beide zijden van deze versperring stond 
op ongeveer anderhalve tot drie meter een 
evenwijdig lopende versperring waar op de draden 
geen of lage stroom (schrikdraad) stond).   
 

Negeer zijpaden en volg nu 2 km deze dalende en 
dan weer stijgende asfaltweg met prachtige 
uitzichten RD. Na 400 m  passeert u rechts een 
staande biels met infobordje over de “elektrische 
draad”. Even verder passeert u een 
oorlogsbunker waar u schitterend uitzicht heeft 
o.a. op kasteel Beusdael.  
 

(Deze bunker vormde samen met twee andere 
bunkers hier in de buurt de vooruitgeschoven stelling 
Beusdael).  
 

Een eindje verder, waar de asfaltweg rechts 
omlaag buigt, heeft u vanaf de zitbank prachtig 
uitzicht over het vijfsterren landschap Zuid 
Limburg. Beneden passeert u het prachtige 
kasteel Beusdael.  
 

(De imposante donjon (verdedigbare woontoren 
rechts) stamt waarschijnlijk uit de 13e  eeuw. De 
muren zijn 2 m dik. De aanbouw links van de donjon 
stamt uit de 16e/17e eeuw. Voor het kasteel staat een 
bronzen kunstwerk  “reebok”).  
 

Negeer voorbij kasteel zijweg links omlaag en 
loop verder RD de asfaltweg omhoog. 
 

(Bijna boven passeert u links bij inrit weiland en 
boomkruisje grenspaal no.12).  
 

In het dorp gaat u aan de 4-sprong RD en komt u 
weer bij de bistro. 

 
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.   

 

 


