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Tijdens deze pittige grenswandeling door het heuvelland en Voerstreek wandelt u eerst door het mooie 
Geuldal naar Mechelen.  Dan klimt u door het Schweibergerbos omhoog en loopt u naar Landsrade. Langs 
mooie weilanden en bosranden loopt u verder naar Heijenrath waar een brasserie en iets verder een 
boerderijterras is.  Dan wandelt u met mooi panorama omlaag naar Slenaken.  Het laatste stuk gaat over 
veldwegen naar De Plank langs Brasserie De Plankerhoeve en via een schitterend pad omlaag naar 
Teuven. Hier kunt u overnachten bij Hotel The Kings Head Inn en de volgende dag teruglopen met 
wandeling 651.  De wandeling biedt schitterende uitzichten. 
 

Startadres: Herberg De Smidse,  Molenweg 9, Epen.  
 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

19,74 km  5.30 uur  162 m  352 m 

 
 

652. Epen - Teuven 19,7  km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van hotel herberg 
De Smidse gaat u bij muurkruis, dat aan een 
bakhuisje hangt, R (Molenweg) omhoog. Aan de 
3-sprong bij wegkruis type vliegermodel en 
zitbank gaat u L (geel/blauw) de mooie holle 
weg/voetpad omhoog. Steek boven bij 
boomkruisje de doorgaande weg over en loop  
RD (Heerstraat/geel/blauw/rood) omhoog. Aan de 
3-sprong RD. Aan de ongelijke 4-sprong bij 
wegkruis gaat u RD (geel/rood) verder omhoog. 
Op het einde van de asfaltweg gaat u RD 
(geel/rood) het voetpad omhoog. Boven wordt het 
pad een asfaltpad en buigt het pad voor 
parkeerplaats naar links (geel/rood), parallel aan 
de doorgaande weg. (Hier staat op de parkeerplaats 
een infobord). Let op! Steek na 50 m bij wegkruis 
deze weg over en loop RD over de asfaltweg met 
links een aardig huisje ne rechts het voormalig 
hotel Ons Krijtland (nu U-center (GGZ-kliniek). 
Voor  parkeerplaats van het voormalig hotel buigt 
de asfaltweg naar rechts. Aan de 3-sprong bij 
volgende parkeerplaats gaat u RD de veldweg 
omlaag langs de witte vakantieappartementen.  
 

(Even verder heeft u prachtig uitzicht o.a. over het 
dorp Mechelen).  
 

De veldweg wordt een smal dalend pad. Beneden 
aan de 3-sprong bij zitbank en mooi huisje (I gene 
Zegel) in Epen gaat u R. Vlak daarna aan de T-
splitsing voor loods gaat u L. Meteen daarna aan 
de 3-sprong bij wegkruis gaat u R (groen/rood) 
over het pad. Aan de T-splitsing gaat u L 
(rood/groen) via draaihekje (stegelke) het weiland 
in. Volg het pad RD door de weilanden langs de 
afrastering 
 

2. Aan de T-splitsing gaat u R (rood/groen/blauw) 
de veldweg omlaag. Negeer zijpaden en loop RD. 
Bij het eerste vakwerkhuis links wordt de 
veldweg een dalende asfaltweg. Beneden steekt u 
bij wegkruis de voorrangsweg over en gaat u L 
(rood/blauw) over het pad. Neem de eerste weg R 
(Hurpescherweg/blauw/zwart). Meteen na de 
Geulbrug gaat u L (rood/zwart)  via draaihekje het 
weiland in. Volg nu het pad RD door het mooie 
Geuldal met links van u de meanderende Geul, 
het snelst stromend riviertje van Nederland.. Aan 
de 4-sprong van paden, met links een houten 
brug, loopt u  verder RD.  Aan de asfaltweg bij 
wegkruis in Mechelen gaat u RD (blauw).  Aan de 
T-splitsing bij het Dr. Janssensplein gaat u L. 
Meteen daarna aan het pleintje met het hoge 
kunstwerk “A gen Vogelstang” steekt u de 
doorgaande weg (Hoofdstraat) over.  

(Als u wilt pauzeren na 4,3 km, kunt u hier even R 
gaan naar dorpscafé de Paardestal, hotel restaurant 
de Oude Brouwerij (mooi terras op binnenplaats) 
en/of  de knusse broodjeszaak Im Cardinal. Hier ziet 
u links op de hoek  een pittoresk vakwerkhuisje 
(Hoofdstraat no.71).  
 

Vervolgens steekt u via brug de Mechelderbeek 
over en ga dan L (rood/zwart)  over de klinkerweg 
met links van u de Mechelderbeek. (Hier ligt hotel 
restaurant Brull met een leuk terras op de mooie 
binnenplaats (voormalige carréboerderij)). Negeer bij 
wegwijzer zijpad rechts richting Partij. Waar de 
klinkerweg bij het leuke  huis (nr. 42) eindigt, 
loopt u RD langs de doorgaande weg met rechts 
van u de Mechelderbeek, die hier vlakbij in de 
Geul stroomt.  
 

3. U steekt de Geulbrug over. Vervolgens steekt u 
de molentak (Bovenste molen) van de Geul over. 
Meteen daarna voorbij oorlogsbunker en 
gedenksteen en bij vakwerkhuis Hoeve Plei (18e 
eeuw/een leuke pauzeplek met terras) gaat u R 
(Overgeul/geel/rood).  
 

(De bunker moest bij een eventuele inval van het 
Duitse leger een eerste vorm van verzet bieden bij de 
Geulovergangen. Rechts ziet u hier bij hekje een 
groot bakhuis (’t bakkes) dat bij hoeve de Plei hoort. 
In het lager gedeelte bevindt zich de bakoven waar 
broden en vlaaien werden gebakken).  
 

Aan de 3-sprong bij vakwerkhuis met muurkruis 
en waterpomp gaat u L (geel) over de 
doodlopende weg. De asfaltweg wordt een 
stijgend hol pad/veldweg.  
 

(U passeert meteen links het ongevalskruis van 
Kelsey Sijstermans. Dit 9 jarig meisje kwam in 
oktober 2003 bij het spelen in een nabij gelegen 
schuur onder een vallende deur terecht. Omhoog 
lopend passeert u een eind verder bij twee ingangen 
van weilanden  links het herinneringsplaatje aan de 
Amerikaanse luitenant Clinton Winters, die hier in het 
rechts gelegen weiland op 26 dec. 1944 dood is 
gevonden. Zuid-Limburg was toen al bevrijdt. Zie 
infobordje).  
 

Na circa 500 m negeert u boven  draaihekje links. 
Even verder loopt u via klaphek een weiland in. 
Volg het pad RD door het weiland met rechts 
mooi uitzicht. Het pad wordt een stijgend hol pad 
door de bosrand. Via nauwe doorgang loopt u het 
volgende weiland in en loop dit RD omhoog met 
links van u de bosrand.  Boven loopt u verder RD 
langs de bosrand.  
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(Kijk hier even achterom en u heeft  prachtig uitzicht 
op de hooggelegen St. Martinuskerk (1860 -1862) in 
Vijlen).  
 

Waar de bosrand naar links buigt, gaat u verder 
RD. Beneden loopt u via klaphekje het volgende 
weiland in en volgt u het pad RD door het weiland 
omhoog. Boven verlaat u het weiland. Aan de 3-
sprong voorbij zitbank gaat u R over het pad door 
de bosrand. Aan de T-splitsing L en volg geruime 
tijd dit pad RD. Negeer zijpad links. Aan de 3-
sprong bij zitbank gaat u L (blauw) over de 
grindweg over het golfterrein van de Golf & 
Countryclub Wittem,  de eerst opgerichte golfclub 
in Limburg (1956)). Aan de 3-sprong, met twee 
bomen in het midden en bij stenen veldkruis, 
loopt u verder RD (zwart/blauw) over het brede 
pad over het terrein van de golfbaan. Aan de 
asfaltweg gaat u R. Waar de smalle asfaltweg 
naar rechts buigt, negeert u bij verbodsbord 
zijpad links en loop verder RD blauw) over de 
asfaltweg.   
 

4. Aan de 3-sprong in het gehucht Landsrade 
gaat u bij wegkruis, verkeersspiegel  en hoeve 
Landsraderhof  L.  
 

(Tegenover de voordeur van de hoeve staat een 
kleine Mariagrot. De route volgens  passeert links 
een parkeerplaats en picknickbank).   
 

De asfaltweg buigt naar rechts. Steek bij zitbank 
en het cultuurhistorisch monument Waterput 
Landsrade (Zie infobord) de doorgaande weg RD 
over en ga bij wegwijzer en bordje  “Zuid Limburg 
Gulpdal” het pad RD (blauw) omlaag langs de 
bosrand richting Euverem. (Omlaag lopend heeft u  
prachtig  uitzicht). Beneden aan de T-splitsing gaat 
u L de brede veldweg omhoog. Na circa 250 m, 
waar de brede veldweg naar links buigt, gaat u R 
(rood) over het smalle pad R. Volg het pad tussen 
de weilanden door en later langs de 
bosrand. (Boven heeft u rechts mooi uitzicht over het 
Gulpdal). Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R 
(rood/geel) over de veldweg. Negeer veldweg 
rechts en loop RD (blauw/rood). (Hier heeft u weer 
prachtig uitzicht over het Gulpdal). Neem nu aan de 
bosrand en bij breed ijzeren hek het brede 
bospad L (rood). Volg dit pad boven door en later 
langs de bosrand RD. Negeer zijpad schuin 
rechts omlaag richting Waterop/Beutenaken. Aan 
de 4-sprong voor boerderij en bij Mariakapelletje 
gaat u R (geel-rood) over de veldweg. (Dus niet 
over het graspad). Aan de 3-sprong bij afsluitboom 
gaat u L over het graspad langs de bosrand en 
weiland. Negeer twee bospaden rechts. Aan 
kruising bij zitbank gaat u L het bospaadje 
omhoog. Ga door 2 draaihekjes en volg geruime 
tijd het smalle pad RD (groen) tussen de 
afrasteringen van de weilanden en aan het eind 
tussen twee hagen door. Na 750 m gaat u aan de 
3-sprong in Heijenrath L (groen/zwart).  U 
passeert een picknickbank en waterput.  
 

(Deze oude gemetselde waterput (welput) is 116 m 
diep en kwam boven water bij het verwijderen van 
een oude asfaltlaag in 2017. De waterstand begint op 

een diepte van 50 m. Op de put, die door de Stichting 
Instandhouding Landschapselementen op 
tafelhoogte is opgetrokken, ligt een glazen plaat).  
 

Aan de 4-sprong bij Mariakapel gaat u R 
(Vaarzegel/rood/zwart/geel) richting Epen.  
 

(De rijksmonumentale  Mariakapel is rond 1715 
gesticht. De kapel is gebouwd in Barokstijl, hetgeen 
voor een kapel zeer zeldzaam is. Zie infobordje).    
 

5.   Aan de 3-sprong bij ANWB-wegwijzer gaat u 
RD. Negeer zijweg rechts.  
 

(Even verder komt u langs brasserie De Zegelskoël 
waar u kunt pauzeren (12 km)).  
 

Volg nu verder het asfaltpad parallel aan de 
doorgaande weg RD. Aan de 3-sprong, waar de 
doorgaande weg naar links buigt,  gaat u bij 
ANWB-wegwijzer R (zwart/blauw) richting 
Teuven.  Vlak daarna aan de 3-sprong bij 
wegkruis  gaat u R (Flabberweg).  De smalle 
asfaltweg wordt een dalende weg. Beneden gaat 
u vlak vóór de doorgaande weg en bij wegkruis L 
(zwart/rood) het asfaltpad omlaag. Blijf het 
dalende pad parallel aan de doorgaande weg 1 
km RD volgen.  
 

(Langs dit pad aan de Loorberg staan verschillende 
zitbanken met prachtig uitzicht).  
 

Beneden loopt u Slenaken binnen en passeert u 
restaurant ’t Stegelke, wederom een leuke 
pauzeplek.  Aan de doorgaande weg bij wegkruis, 
zitbank, wegwijzer  en restaurant de Boswachter 
(leuke pauzeplek) gaat u L (rood/zwart) en steekt u 
het riviertje de Gulp over. Waar na 150 m de 
doorgaande weg, bij ANWB wegwijzer en 
Mariakapelletje (1817) in de tuinmuur van de 
hoger gelegen grote pastorie (18e eeuw)  naar 
rechts buigt, gaat u L over de klinkerweg richting 
Teuven. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u  R 
(Grensweg/rood) de weg omhoog.  
 

(Hier staat  de “kerkbron” met het kunstwerk “moeder 
en kind”. Zie voor meer info infobordje aan muur. Aan 
de kerk hangt hier  een groot muurkruis uit 1856.  
 

U kunt hier ook  via het kerkhof met de vele 
gietijzeren zwarte grafkruisen lopen. De huidige vorm 
van de kerk dateert uit 1793. Zie voor meer info 
infobordje naast de ingang van de kerk. Op het 
kerkhof staat ook nog een oorlogsmonumentje en 
een groot H. Hartbeeld) 
 

6. Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u R 
(Planckerweg/rood/blauw) de asfaltweg omhoog, 
die een stijgende holle veldweg wordt.  
 

(U kunt hier  pauzeren bij brasserie hotel De Zevende 
heerlijkheid en hotel restaurant Klein Zwitserland, 
beiden zijn sponsor van deze wandelsite. Aan de 
achterkant van beide zaken  is een prachtig tuinterras 
met mooi uitzicht. Wandelaars zijn welkom). 
 

Negeer graspad na 300 m rechts omlaag. 300 m 
verder gaat u boven aan de 4-sprong bij 
veldkruis, zitbank (mooi uitzicht na 15 km), 
wegwijzer en wandelknooppunt (wkp) 70 gaat u 
RD (71) de veldweg omhoog, die u 1 km RD volgt.  
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(Kijk bijna boven bij laagstamboomgaard nog even 
achterom. Een eind verder  passeert u links achter de 
beukenhaag gelegen wijngaard van wijndomein De 
Planck. Dit is de zuidelijkst gelegen wijngaard van 
Nederland. Bij toegangshek van de wijngaard hangt 
een infobordje met  info over het wijndomein de 
Planck). 
 

Aan de voorrangsweg bij wegkruis en es gaat u L 
(71) en u passeert meteen wijndomein De Planck. 
Bij grenspaal 19 loopt u België binnen. (Rechts 
passeert u Brasserie De Plankerhoeve, dinsdag en 
woensdag gesloten). Aan de 3-sprong bij het 
voormalig douanekantoor de Planck (nr. 42) gaat 
u bij wkp 71 R (72) omhoog richting St. 
Martensvoeren. Negeer bij muurkruis zijweg 
rechts. Meteen daarna gaat u bij wkp 72 L (73/de 
Plank 77-85) over de doodlopende weg en u 
passeert meteen rechts de Vlaamstalige 
basisschool de Plank. De asfaltweg wordt een 
graspad/veldweg. Bij draaihekje loopt u een 
weiland in en loop RD (73) door het weiland met 
rechts afrastering. Een eindje verder buigt het 
pad schuin links (73) door het weiland. Via 
klaphek verlaat u het weiland en volg RD (73)  het 
pad gelegen tussen de akkers.  
 

(Even verder ziet u links in de verte de 133 hoge tv-
mast in het Aachener Wald).   
 

Aan de smalle asfaltweg bij wkp 73 gaat u L (86).   
 

(Als u hier R gaat, dan heeft u na 25 m nabij zitbank 
aan de achterkant van het aardige witte optrekje 
prachtig uitzicht over de Veursvalleil). 
 

7. Na 250 bij infobord Veursbos-Roodbos-
Vossenaerde gaat  u scherp R (86) en volg het 

bospad, gelegen tussen (afrastering)palen, door 
het Roodbos. Steek de doorgaande weg RD over 
en loop bij afsluitboom RD (86/wit-rood) over het 
bospad door het Vossenaerbos. Na 500 m verlaat 
u het bos en volgt u het smalle paadje langs de 
bosrand en u passeert even verder het volgende 
infobord Veursbos-Roodbos-Vossenaerde. Volg 
nu geruime tijd het smalle dalende pad dat een 
eindje verder een dalende veldweg wordt met 
rondom mooi uitzicht  
 

(Waar het smalle pad een dalende veldweg wordt, 
passeert u  links een groot boerengolfterrein (groot 
weiland met hoogstambomen).  
 

Na 1 km wordt de veldweg beneden in Teuven bij 
de mooie woning (19e eeuw) horend bij Hoeve 
Mostert (1836) een asfaltweg. Meteen daarna gaat 
u aan de 3-sprong bij wegkruis en de Mostert 
Hoeve R (86) de asfaltweg omlaag.  
 

(U kunt hier in het rechts staande houten huisje 
boerderijproducten zoals zelfgemaakte roomboter, 
geitenkaas  en verse melk via een automaat kopen).  
 

Beneden aan de 3-sprong voor de Sint-
Pieterskerk  (1877) en bij wkp 86 gaat u R (85) 
omlaag.  
 

(De monumentale neogotische Sint-Pieterskerk werd 
in 1871-1877 gebouwd nadat een brand de oude 
kerk in 1870 had verwoest. Links naast de ingang 
van de kerk staat een oorlogsmonument).  
 

Aan de 3-sprong voor het voormalige 
gemeentehuis van Teuven gaat u R en na 100 m 
komt u rechts bij hotel The Kings Head Inn.  

 
 

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.   
 
 

 



 


