
651. Teuven - Epen 20,3 km 
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Tijdens deze panoramische wandeling wandelt u door de bossen naar Hombourg en over het traject van 
een voormalige spoorlijn naar Plombières. Dan door prachtige natuur langs de Geul naar Sippenaeken. Het 
laatste stuk gaat langs bosranden met prachtige uitzichten. Neem zelf proviand mee. Bij hotel De Smidse 
kunt u overnachten en de dag er na wandeling 652 doen naar Teuven.. 
 

Startpunt: Café Modern,  Dorpstraat 7  Teuven. 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

20,32 km  5.30 uur  169 m  257 m 
 

 
 

651. Teuven - Epen 20,3 km 
 

(In de bossen hangen veel bordjes met privédomein. Dit geldt voor de bossen maar niet voor de paden!).   
 

1. Met uw rug naar het café gaat u L. Na circa 500 
m passeert u links de oprijlaan van kasteel 
Sinnich, een voormalig 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 steekt u bij de voormalige 
watermolen van Sinnich, die voor het eerst in 
1147 is genoemd, het riviertje de Gulp over.  (Hier 
ziet u links tussen de bomen weer kasteel Sinnich). 
Na 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!  Circa 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.   
 

2. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L 
(fietsroute 92/rode ruit) verder omhoog. 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 kruising bij 
gedenksteen en boomkruisje gaat u RD (78).  
 

(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 links door dennenbos en volg de 
bosweg/grindpad circa 1,5 km RD. Aan de 3-
sprong gaat u R (78). Negeer zijpaden en loop 
verder RD. Het bospad wordt een dalende 
veldweg.   
 

3. Beneden aan de 4-sprong bij zitbankje en mooi 
veldkruis gaat u bij het waarschuwingsbord 
“Pietons” RD voorzichtig de smalle betonnen trap 
omlaag.  Beneden gaat u R  over de 2,7 m hoge 
betonnen wand met leuning.  
 

(Hier lag de 134 m lange spoortunnel van Hombourg 
(1872-1940) van Ligne 38. Deze is in 1940 door het 
Belgisch leger opgeblazen om de opmars van het 
Duits leger te vertragen. De tunnel werd vervolgens 
door de Duitser uitgegraven. De diepe uitgraving met 
de oude tunnelwanden is nog steeds te zien. De 
wand is in 2017 gerestaureerd). 
 

Na 50 m, aan het einde van de betonnen wand 
met leuning, gaat u L het steile trappenpad 
omlaag.  
 

(U kunt hier RD het paadje omlaag lopen en ga dan 
even verder L. U hoeft dan niet het steile trappenpad 
omlaag te lopen).  
 

Beneden gaat u, bij infobordje hangend aan 
betonnen wand, L over de smalle asfaltweg, 
gelegen tussen de 2,7 m hoge betonnen wanden. 
 

http://www.cafemodern.be/
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(U loopt nu over het traject van de voormalige 43,4 
km lange spoorlijn genaamd Ligne 38, die van 
Chènée (Luik) via Battice, Aubel, Hombourg naar 
Plombières liep. Later loopt u nog over een gedeelte 
van het traject van deze voormalige spoorlijn). 
 

Negeer zijpaden. Na 400 m steekt u de brug over 
en volg RD de asfaltweg/fietspad omhoog.   
 

(Hier voor brug heeft u links prachtig uitzicht). 
 

Aan de 4-sprong gaat u L over de doorgaande 
weg. Meteen daarna aan de 3-sprong bij wegkruis 
gaat u R (rue de Hindel) de asfaltweg omlaag. 
Beneden buigt de weg naar rechts en u loopt 
parallel aan de spoorlijn.  
 

(Dit is de Montzenlijn, de goederenverbinding tussen 
het Duitse Ruhrgebied en de Antwerpense haven, de 
“Belgische Betuwelijn”. Op het gedeelte tussen Aken 
en Visé, dat in de Eerste Wereldoorlog door de 
Duitsers werd aangelegd, ligt geen enkele 
gelijkvloerse kruising met wegen).  
 

Aan de voorrangsweg gaat u L en via de brug 
steekt u de spoorlijn over. Meteen daarna aan de 
kruising RD omlaag. Loop links langs de weg.    
 

4. Na 300 m tegenover huisnr. 127 en bij bushokje 
gaat u schuin R (Ravel) over de doodlopende 
weg. Negeer inrit rechts. Na 50 m loopt u links 
(Ravel) over de smalle asfalweg/fiet-voetpad die 
parallel loopt aan de dalende asfaltweg. (U loopt 
nu weer over het traject van de voormalige spoorlijn 
(Ligne 38)). Na geruime tijd passeert u een brug 
en zitbank. Volg nog geruime tijd dit licht dalende 
smalle asfaltweg RD (geel kruis). Boven aan de 
asfaltweg in Plombières steekt u via het zebrapad 
deze weg over en gaat u L. Na 10 m gaat u R 
(Ravel) het asfaltpad omlaag.         
 

(Als u hier 100 m de dalende doorgaande volgt, dan 
komt u bij boulangerie/pâtisserie Christophe Born 
waar u belegde broodjes en heerlijke gebakjes kunt 
krijgen. Ook op zondag geopend).     
 

Negeer beneden zijweg links. Steek voorzichtig 
de voorrangsweg over en ga RD (Ravel) over het 
bospad. Aan de asfaltweg gaat u L de grindweg 
omlaag langs het speelveldje en het huis “Op de 
Gheul”.  
 

(U verlaat hier de Ravel route. Huis Op de Gheul is 
het oudste huis (1644) van Plombières (Bleiberg).  
Zie infobordje op staande biels bij speeltuin. Het huis 
is te bezichtigen).   
 

Aan de brede grindweg gaat u L.   
 

(In dit gebied lagen vroeger de zinkmijnen van 
Plombières. (1365-1922). Zij kenden in de 19e eeuw 
hun grootste bloei. In de topjaren werkten er 700 
mijnwerkers.  Wateroverlast bleef echter lange tijd 
een groot probleem in dit gebied). 
 

Na 50 m gaat u R het park in. Ga nu meteen L 
over het grindpad.  
 

(Langs dit pad staan twee zitbanken en even verder 
passeert u een mooie vijver. Een fijne pauzeplek na 
8,5 km).  
 

U verlaat weer het park.   
 

5. Bij de parkeerplaats gaat u RD de asfaltweg 
omhoog.  Let op! Meteen voorbij de volgende  
parkeerplaats gaat u schuin L (Natagora) over het 
pad dat parallel loopt aan de asfaltweg.  
 
(Op 08/04/2016 was dit pad afgesloten. Volg dan 
verder de asfaltweg en neem circa 30 m vóór de 
volgende kruising L het smalle bospaadje omlaag. 
Ga beneden L door het bos naar de vijver en 
schuilhut waar u de route weer kunt oppakken. Laat 
even weten als het pad weer open is.Alvast bedankt).  
 

Aan de grote visvijver met de vele banken (mooi 
pauzeplekje na 9 km) gaat u L langs de vijver. Vlak 
vóór grote houten schuilhut gaat u scherp L 
(Natagora/groene ruit) het bospad omhoog. Aan 
de doorgaande weg gaat u L. Na  100 m gaat u  bij 
Château des Genêts R (Chemin de Gensterhof) 
over de doodlopende weg.  Voorbij het laatste 
huis (nr. 20) en bij mooi wegkruis wordt de 
asfaltweg een dalend graspad/veldweg. Een eind 
verder steekt u via  brug de Geul over en volgt u 
het pad naar links richting woning. Bij hek, circa 
25 m vóór deze woning, gaat u R (twee blauwe 
rechthoeken) over het pad met rechts van u een 
greppel en links een haag. (Links op het grasveld 
ziet u twee tuynhagen). Aan de T-splitsing bij bosje 
gaat u L. Bij het met  Ardenner steen gebouwde 
huis gaat u R en loop de smalle asfaltweg RD 
omhoog.   
 

6. Aan de 3-sprong gaat u L omlaag richting 
Station d’ épuration de Plombière Vlak voor de  
toegangspoort van de waterzuiveringsinstallatie 
gaat u L over het graspad en meteen daarna loopt 
u langs de Geul. Volg nu het pad langs de 
betonnen muur. Volg daarna het bospaadje langs 
de 58 km lange Geul, die nabij Bunde in Maas 
stroomt. Bij infobord en klaphek volgt u het pad 
langs de bosrand en de Geul. Na nauwe 
doorgang blijft u het pad langs de bosrand RD 
volgen. Negeer klaphek rechts en blijf het brede 
graspad RD en later schuin naar links volgen. 
Negeer bij infobord “Site de Gueulbemden” 
zijpad en bruggetje links en blijf het brede 
graspad RD het mooie Geuldal volgen met links 
van u (op afstand) de meanderende Geul. Ga door 
de nauwe overgang en volg het pad gelegen 
tussen twee afrasteringen RD (wit-rood). Via 
klaphek bij infobord verlaat u dit pad en meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat u L. Meteen daarna 
aan de volgende 3-sprong gaat u weer L (blauwe 
rechthoek).  
 

(Een eindje verder passeert u rechts een grote vijver 
met vaak veel watervogels. Voor u ziet u de kerk van 
Sippenaeken).   
 

Aan de 4-sprong bij Mariakapel en twee 
wegkruisen gaat u RD over de asfaltweg richting 
camping Du Vieux Moulin. Meteen daarna aan de 
Y-splitsing gaat u R omhoog. (Even verder 
passeert u links een kapelletje met kruis). Boven bij 
verkeersspiegel wordt de smalle asfaltweg een 
dalende weg.  



  blz 4 van 5 

 

(Een eind verder passeert u rechts het  golfterrein 
van golfclub Mergelhof en links heeft u mooi zicht op 
de St. Lambertuskerk (1840-1841) in Sippenaeken).  
 

Loop nu bij de rood-witte afsluitboom L de 
camping op. Negeer alle zijpaden. Aan de grote 3-
sprong voorbij zwembad en speeltuintje gaat u L. 
(Rechts ligt hier het café van de camping). Negeer 
zijpaden en blijf deze weg over de camping, die 
even verder naar rechts buigt, RD (blauwe 
rechthoek/wit-rood) volgen. Bij grenspaal no. 8 
(zie achterkant) verlaat u weer de camping.  
 

7. Loop nu verder langs de Geul, die hier 
Nederland binnenstroomt. Aan de T-splitsing gaat 
u L (blauw) de grindweg omlaag. Negeer bij 
zitbank en infobord houten brug links en loop 
verder RD over de grindweg.  U passeert de 
voormalige Hoeve Bervesj (18e eeuw). Bij breed 
hek en draaihekje gaat u RD. Let op! Vlak daarna 
aan de Y-splitsing gaat u R (blauw en groene 
rechthoek) het bospad omhoog dat even verder 
boven langs een steile helling loopt. U verlaat u 
het bosje en loop RD (groene rechthoek) het 
grindpad omhoog. Het pad buigt naar links. Volg 
nu het pad boven langs 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. U heeft hier, afhankelijk 
van jaargetijde, een prachtig uitzicht op de 
meanderende Geul).  
 

Na het draaihekje bij zitbank gaat u R het weiland 
omhoog.  
 

(Na 30 m passeert u rechts bij ijzeren hek het 
seismische (aardbevingen) meetstation 
“Heimansgroeve” van het K.N.M.I.). 
 

Volg het pad rechts van de jonge aanplant 
hoogstambomen. Een eind verder buigt het pad 
schuin links omhoog. Via een stegelke komt u in 
een “oude” hoogstamboomgaard. Loop hier L 
(groene rechthoek) omhoog. Via een draaihekje 
verlaat u weer de boomgaard. Volg nu RD het 
paadje gelegen tussen prikkeldraad en 
doornhaag. Aan de veldweg bij infobord gaat u L 
(blauw) omlaag.  
 

(Kijk hier bij het draaihekje nog even achterom en 
geniet nog even van het mooie uitzicht o.a. op de 
kerk van Sippenaeken).  
 

Meteen daarna wordt de veldweg in de 
buurtschap Camerig een asfaltweg.  (Hier passeert 
u enkele leuke vakwerkhuisjes). Aan de 3-sprong bij 
boomkruis en vier bomen in het midden gaat u R 
omhoog. Boven aan de voorrangsweg gaat u R 
omhoog.  8.   Na 100 m gaat u L over de 
doodlopende veldweg.  
 

(Als u iets wilt drinken, kunt u hier 200 m RD lopen 
naar restaurant Buitenlust waar u binnen of op het 
terras een geweldig uitzicht heeft. De route volgend 
heeft u na 50 m links prachtig uitzicht over Epen).  
 

Aan de kruising gaat u RD langs de bosrand en 
zitbank. Via draaihekje komt u in een weiland dat 

u boven RD oversteekt. Via nauwe doorgang 
verlaat u weer dit weiland en ga nu meteen L over 
het pad gelegen tussen bosrand en afrastering. 
Even verder loopt u weer het bos in.  Negeer 
zijpad links omlaag. Aan de T-splitsing gaat u R 
omhoog. Aan de kruising, met rechts een open 
terrein (gekapt bos),  gaat u L het bospad omlaag, 
dat een eindje verder een hol dalend pad wordt.  
Aan het eind van dit pad gaat u L de veldweg 
omlaag.  Beneden aan de T-splitsing gaat u L de 
grind/kiezelweg omhoog langs een mooi 
vakwerkhuis.   
 

(Een eind verder ziet u links een wit huis. Dit  is het 
Emmaushuis., dat in 1904/905. als buitenhuis in 
eigen beheer is gebouwd door de paters 
Redemptoristen van Wittem Het diende om 
priesterstudenten gedurende de hele 
opleidingsperiode van zes jaar 
ontspanningsmogelijkheden te geven).  
 

Negeer zijpad links omhoog. Aan de asfaltweg bij 
zitbank en boomkruis gaat u L (Bommerigerweg/ 
blauw) omlaag.  9. Let op! Na 300 m, even voorbij 
de bocht, gaat u R door het draaihekje en volg het 
pad RD door het weiland omlaag. Beneden gaat u 
L over het pad met rechts van u weer de Geul, het 
snelst stromend riviertje van Nederland. Aan de 
voorrangsweg gaat u R.  
 

(In de zomer kunt u aan de overkant op de grote 
parkeerplaats bij de Wingbergerhoeve heerlijk ijs 
kopen. Het gerestaureerde hoge vakwerkhuis dat u 
hier links bij de parkeerplaats ziet, is het oudste 
vakwerkhuis van Limburg en dateert van rond 1450)).  
 

Ga meteen vóór de Geulbrug bij infobord en het 
ongevalskruis van Stephan Franssen, die hier op 
25-1-1913 verongelukte met paard en wagen, L 
over de asfaltweg.  Let op! Ga na 10 m bij zitbank 
L en loop meteen R (geel-rood) over het 
(voet)pad. Volg dit pad onder de bomen RD. Ga 
aan het eind van dit pad door het draaihekje en 
volg het pad RD door het weiland. Steek via brug 
nabij waterrad de molentak van de Geul over en 
loop RD de binnenplaats van de Volmolen (18e 
eeuw) op. Steek de binnenplaats schuin R over 
volg het kasseienpad rechts langs de woning. Via 
bruggetje steekt u de Geul over. Ga in het weiland 
R en steek via het bruggetje de Terzieterbeek en 
volg het pad RD door het weiland. Steek via het 
gekanaliseerde beekje “Dorphoflossing” de 
doorgaande weg over en u komt bij herberg/hotel 
de Smidse, het eindpunt van deze wandeling.  
 

(Als u aan de overkant van de doorgaande weg 30 m 
naar links loopt, dan komt u bij  de Terpoorter bron, 
een voormalige wasplaats en waterput. Zie infobord).   
 

Bij  herberg/hotel de Smidse, de sponsor van 
deze wandeling, kunt u op het terras of binnen in 
de knus ingerichte herberg de wandeling 
afsluiten met een hapje en drankje.  
 

 (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).
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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.  
 


