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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u met een schitterend uitzicht langs
weilanden naar de rand van Epen Dan door een mooi dal omlaag en omhoog naar het Onderste Bos. Dan
loopt u door de mooie bossen terug. Onderweg staan veel zitbanken om even lekker te genieten van het
mooie landschap. Aan het eind is een terras met prachtig uitzicht.

Startpunt: Herberg ‘t Voshoes, Schweibergerweg 49, Mechelen. De herberg ligt aan de rand van Eperheide
nabij de Gulperweg. U mag de parkeerplaats gebruiken.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

5,90 km

1.25 uur

102 m

121 m

blz 2 van 2

637. MECHELEN 5,9 km
1. Vanaf de parkeerplaats gaat u L over de
asfaltweg. Na 200 m gaat u aan de 3-sprong bij
picknickbank L (Beatrixweg). Waar de asfaltweg
aan de rand van de buurtschap Eperheide naar
rechts buigt, gaat u voor twee ijzeren hekken en
voor het eerste huis (nr. 20) L (rood) over het
smalle pad gelegen tussen afrastering en
meidoornhagen. Na 100 m wordt het pad een
dalend pad met voor u schitterend uitzicht
(Voor u in de verte steenbergen ziet u o. a.
steenbergen van voormalige steenkolenmijnen en
windturbines in het Duitse grensgebied. Tevens ziet u
de hooggelegen St. Martinuskerk in Vijlen. Trouwens
de
hoogstgelegen kerk van Nederland is de
voormalige protestantse kerk in Vaals. Beneden
rechts ziet u de kerktoren van Epen).
Na 300 m steekt u RD het grasveld over. Aan de
smalle asfaltweg bij draaihekje gaat u R
(rood/zwart) omlaag.
(Even verder passeert een zitbank waar u kunt
genieten van het prachtige uitzicht).
Vlak voor het tweede huis 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 de witte
vakantieappartementen en de achterkant van het
voormalige hotel Ons Krijtland (nu U-center (GGZkliniek) gaat u R over de asfaltweg, die even
verder naar links buigt,
met rechts de
parkeerplaats. Aan de doorgaande weg bij
wegkruis gaat u R omhoog en steek na 20 m de
doorgaande weg over.
2. 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 loopt, 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). Aan de kruising bij

wegwijzer en veldkruis gaat u R (rood/geel)
omhoog richting Eperheide.
(Bijna aan het eind van deze veldweg ziet u links in
de verte in het Belgische plaatsje Sippenaeken
kasteel Beusdael, waarvan het oudste gedeelte (de
donjon) waarschijnlijk uit de 13e eeuw stamt).
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 (geel/blauw) verder omhoog.
Negeer 2 zijpaadjes rechts. Aan de 3-sprong gaat
u gaat u R (blauw) en volg geruime tijd dit brede
bospad RD.
3. Aan de kruising bij zitbank (Jessie en Leo) en
dikke boom in het midden gaat u RD. Negeer
zijpaadjes. Aan de T-splitsing bij bosrand gaat u
R (geel-rood) over de bosweg. Volg nu geruime
tijd deze brede bosweg. Aan de 4-sprong bij
picknickbank en infobord gaat u L (blauw) over
de brede grindweg. Steek bij wegkruis, twee
zitbanken en ANWB-wegwijzer de voorrangsweg
over en loop RD (Schweibergerweg). Let op! Na
40 m gaat u L over het bospaadje, dat nog even
parallel loopt aan de asfaltweg en dan links
omlaag buigt. Aan de T-splitsing gaat u R het
brede bospad omhoog. Let op! Een eind verder
buigt het pad haaks naar links. (Dit is soms moeilijk
te zien Het is circa 50 m voor asfaltweg en
afsluitboom). 20 m verder aan de 3-sprong gaat u
L over het brede bospad. Een eind verder buigt
het pad naar rechts. Negeer zijpad links en volg
het pad verder RD. Bij picknickbank en
afsluitboom gaat u L over de asfaltweg en u komt
weer bij het restaurant, de sponsor van de
wandeling, waar u binnen of op het terras met
prachtig uitzicht de wandeling kunt afsluiten met
een hapje of drankje.
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