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Tijdens deze zeer panoramische grenstocht wordt het klimmen beloond met schitterende vergezichten. U 
wandelt eerst naar het mooie Geuldal en dan loopt u door mooie weilanden omhoog naar het buurtschap 
Camerig waar enkele fraaie vakwerkhuizen liggen. Dan komt u in het buurtschap Cottessen en loopt u via 
een lange klim omhoog tot de rand van het Vijlenerbos. Dan loopt u met mooie uitzichten omlaag naar de 
golfbaan Mergelhof. Hier kunt u fijn pauzeren bij Restaurant De Heeren. Dagelijks open. U loopt u langs de 
golfbaan omlaag naar de Geul en dan komt u boven in het buurtschap Kuttingen. De terugweg gaat door 
het buurtschap Terziet met de mooie valkwekhuizen. Via mooi hol pad komt u weer in Epen. Neem 
voldoende drinken mee.  Deze wandeling is een van de mooiste van deze wandelgids en een must voor 
elke wandelaar. Doe op uw gemak en trek er een dag voor uit.  U kunt de route inkorten tot 10 km. 
 

Startadres: Hotel restaurant Eperland, Kapelaan Houbenstraat 12, Epen. 
 (Naast het hotel is een openbare parkeerplaats).   
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,97 km  3.50 uur  136 m  267 m 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.hotel-eperland.nl/
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721. EPEN 14 km – 10 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van het hotel gaat u 
L (rood/blauw/Kapelaan Houbenstraat).  
 

(Als u meteen schuin R de klinkerweg (voetpad) 
omhoog loopt, dan komt u bij het  St Pauluskerkje 
(1842). Via de  kapel kunt u het mooie interieur van 
deze kerk bezichtigen. Open van 9.00 tot 17.00 uur).  
 

Steek bij voormalige pastorie via  zebrapad de 
voorrangsweg over en ga L (rood/blauw) de 
doorgaande weg omlaag. Negeer na 150 m bij 
zitbank zijweg rechts en loop RD (rood/blauw) het 
voetpad omlaag parallel aan de doorgaande weg. 
200 m verder beneden bij wegkruis en zitbank 
gaat u R (Molenweg/rood/blauw) de smalle 
asfaltweg omhoog.  
 

(U passeert Landgoed  hotel Schoutenhof dat in 1939 
gebouwd is als burgemeesterswoning van de 
toenmalige gemeente Wittem. Volgens het infobord 
naast de ingang ontmoette Prinses Beatrix hier haar 
latere echtgenoot Prins Claus).  
 

Aan de 4-sprong met Bovenpad gaat u L 
(rood/blauw) via  klaphekje over het grindpad, 
gelegen tussen twee afrasteringen. Via het 
volgende klaphekje volgt u het pad verder 
omlaag. Steek beneden de doorgaande weg over 
en ga L over het asfaltpad. Meteen na de 
Geulbrug en bij het ongevalskruis van Stephan 
Franssen gaat u R over de asfaltweg. (Hij 
verongelukte hier op 25-1-1913 met paard en 
wagen). Let op! Na 10 m gaat u bij zitbank L en 
loop meteen R (geel-rood) over het pad door de 
bosstrook.  
 

(Links ziet u de ijskraam van de Wingbergerhoeve 
met heerlijk ijs. Het gerestaureerde vakwerkhuis dat 
u hier bij de grote parkeerplaats ziet, is het oudste 
vakwerkhuis van Limburg en dateert van rond 1450).  
 

Aan het einde van het pad gaat u meteen na 
draaihekje (stegelke) L langs de zitbank door het 
weiland omhoog met links een meidoornhaag. 
Boven bij zitbank verlaat u via stegelke het 
weiland.   
 

(Hier bij zitbank heeft u prachtig uitzicht o.a. beneden 
op het grote waterrad van de Volmolen (18e eeuw).  
 

Ga dan meteen R (blauwe rechthoek) door het 
volgende draaihekje en volg het pad RD door het 
weiland met rechts de meidoornhaag Beneden 
verlaat u via  stegelke het weiland en volgt u het 
pad RD.  
 

2. Na volgende draaihekje gaat u L (blauw) het 
(holle) pad omhoog. Negeer na 250 m stegelke 
links. 150 m verder gaat u boven in het gehucht 
Camerig aan de 3-sprong, met vier bomen in het 
midden en boomkruis, R (blauw) over de smalle 
asfaltweg.  

 

(U passeert fraaie vakwerkhuisjes, die bijna allemaal 
rijksmonumenten zijn). 
 

Na 400 m, aan het einde van het gehucht, wordt 
de asfaltweg een veldweg. 
 
2. Na 50 m gaat u bij infobord R door het 
draaihekje en volgt u het pad gelegen tussen 
prikkeldraad en doornhaag.  
 

(U heeft hier weer schitterend uitzicht o.a. op de St. 
Lambertuskerk (1840) in het Belgische plaatsje 
Sippenaeken).  
 

Via volgend stegelke loopt u de oude  
hoogstamboomgaard Bellet binnen. Loop nu 
schuin rechts omlaag. Na circa 50 m gaat u L 
verder door de oude boomgaard over het graspad 
dat schuin naar rechts buigt richting bosrand, zie 

extra kaartje!. (U loopt dus niet R de boomgaard 

binnen met de “nieuwe” aanplant). Aan de bosrand 
steekt u via stapstenen een waterstroompje over 
en even verder loopt u boven via draaihekje het 
bos in. Beneden in het bos steekt u weer een 
waterstroompje over en via  nauwe doorgang 
loopt u een weiland in, waar u schuin links 
omhoog loopt. Ga boven door de nauwe 
doorgang en loop RD. Meteen daarna gaat u R de 
asfaltweg omlaag. (U passeert vakantiehoeve 
“Bellet”).  
 

3.  Aan de T-splitsing in het gehucht Cottessen 
gaat u L.  
 

(Degene, die  10 km loopt, gaat hier R over de 
doodlopende weg. Voorbij muurkruis en de    
rijksmonumentale vakwerkhoeve Termoere (nr. 8/18e 
eeuw), waarvan de zijkant gebouwd is met  
prehistorische kolenzandstenen die afkomstig zijn uit 
de nabij gelegen Cottessergroeve, wordt de 
asfaltweg een dalend smal asfaltpad/veldweg. 
Negeer beneden drie zijwegen links en steek even 
verder bij infobord en zitbank L (blauw) de houten 
Geulbrug over. Ga dan verder bij **** in punt 5).  
 

U passeert de taverne en het terras van camping 
de Cottesserhoeve. De asfaltweg wordt een 
stijgende grindweg.  
 

(Voorbij de camping  passeert u enkele mooie 
vakwerkhuizen. Tegenover huisnr. 4 staat in het 
weiland een bakhuis waarin vroeger broden en 
vlaaien werden gebakken).  
 

Aan de  3-sprong bij huisnr. 3 gaat u RD (blauwe 
rechthoek) verder omhoog.  
 

(Bijna boven bij infobord en zitbank (mooie 
uitpufplek) heeft u weer prachtig uitzicht o.a. op de 18 
holes golfbaan Mergelhof waar u straks overheen 
loopt).  
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Boven aan de voorrangsweg gaat u R. (Blijf rechts 
van de weg lopen). Waar deze weg na 100 m naar 
links buigt, gaat u R (blauwe rechthoek/geel-
blauw) het brede bospad omhoog. Vlak daarna 
vóór afsluitboom gaat u R het bospad omlaag, 
dat een eindje verder naar links buigt en een smal 
pad wordt.  Een eindje verder passeert u de 
zitbank, een genietplekje,  t. h.. a. aan Wilma van 
de Brink (1954-2014), een zitbank met schitterend 
uitzicht. Volg nu  verder RD het paadje langs het 
weiland en later door de bosrand.  
 

(100 m verder passeert u de zitbank, eveneens een 
genietplekje, t. h. a. Ger Kokkelmans (tekenleraar 
aan het Sophianum in Gulpen.  50 m verder loopt u 
bij stenen grenspaal België binnen).  
 

Negeer zijpaadje links. Aan de T-splitsing gaat u 
R. Aan het eind van het pad loopt u RD langs de 
bosrand door het weiland. U verlaat het weiland 
en loop RD de holle bosweg/veldweg omlaag. 
Negeer meteen bospad rechts.  
 

(Even verder heeft u schitterend uitzicht over de 
uitlopers van de Ardennen en Eifel).  
 

Bijna beneden gaat u aan de 3-sprong L de 
veldweg omlaag.  
 

4. Beneden vlak vóór stal van vakwerkboerderij 
gaat u R (Sentier 58) door de nauwe doorgang 
richting Sippenaeken/Epen. Volg het pad door het 
weiland RD met links afrastering. Steek aan het 
einde van de afrastering RD dit weiland over en 
via nauwe doorgang komt u op de golfbaan 
Mergelhof. Ga nu meteen L (oranje) met links 
afrastering. Volg nu de bordjes “Sentier 58” en de 
oranje en witte markering over de golfbaan.  Voor 
hoog struikgewas buigt het pad naar rechts. 
Tussen tweede oude knotwilgen gaat u schuin L  
over de golfbaan omlaag. (Rechts ziet u hier een 
grindpaadje waarover u dus NIET omlaag loopt).  
Aan de brede grindweg gaat u L omlaag met voor 
u weer prachtig uitzicht. Bij groot infobord gaat u 
R  de asfaltweg omlaag. (Links ziet u de kerk in 
Sippenaeken).  Loop links langs de grote 
parkeerplaats over de grindweg.  
 

(Als u hier R over de parkeerplaats loopt, dan komt u 
bij Restaurant De Heeren, waar u binnen of op het 
terras prachtig uitzicht heeft. Dagelijks open. De 
uitbaters spreken Nederlands).  
 

Bij het laatste parkeervak gaat R (Sentier 58). 
Meteen daarna gaat u L (Sentier 58) en u loopt 
over het golfterrein.  Volg nu weer de bordjes 
“Sentier 58” en de oranje en witte markering   
over het golfterrein. Bij oude knotwilg loopt u RD 
verder over de golfbaan met rechts van u bunkers 
(kleine zandvlakten) op de golfbaan en  links de 
grashelling waarop bomen staan. Bij bord “hole 
2” gaat u R het grindpad omlaag. Meteen daarna, 
waar het grindpad eindigt, gaat u L over de 
golfbaan richting alleenstaande hoge boom in 
haag. (Kijk hier uit voor golfballen!). Bij de hoge 
boom gaat u R het grindpad omlaag. Meteen 
daarna, aan het einde van het linksgelegen 
weiland, gaat u L omlaag met links van u de 

afrastering van het weiland. Beneden steekt u de 
Klaashaagbach over en loop verder RD langs de 
afrastering. In de hoek verlaat u het golfterrein via 
een nauwe doorgang.      
 

5. Aan de asfaltweg gaat u R omlaag. (U heeft hier 
links weer mooi uitzicht op de kerk in Sippenaeken).  
Bij de rood-witte slagboom loopt u L camping du 
Vieux  Moulin op. Negeer op de camping  
zijpaden. Aan de T-splitsing bij speeltuin gaat u L. 
Vlak daarna aan de 3-sprong gaat R (blauwe 
rechthoek). Negeer op de camping twee zijpaden 
rechts. Bij grenspaal no. 8 (zie achterkant) verlaat 
u weer de camping en loopt u RD over het pad 
met links de meanderende Geul, die hier 
Nederland binnenstroomt. Aan de T-splitsing gaat 
u L (blauw)  de grindweg omlaag. Na 100 m steekt 
u bij zitbank en infobord de houten Geulbrug 
over. **** Ga dan via draaihekje meteen R (blauw) 
en volg het pad met rechts de meanderende Geul, 
het snelst stromend riviertje van Nederland. Bijan 
400 m veder steekt u via stapstenen het 
waterstroompje Elzeveldlossing, ook wel de 
Kuttingerbeek genoemd, over. Bij alleenstaande 
dikke eik en twee draaihekjes gaat u L het brede 
(gras)pad omhoog met links beneden het 
Kuttingerbeekje. U passeert twee stegelkes en 
loop verder RD omhoog over het smalle pad met 
links beneden   het beekje en dan wordt het pad 
een pad gelegen tussen afrastering.   
 

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

Na 600 m gaat u boven in het gehucht Kuttingen, 
voor de woning met gevelkruis van dakpannen, L 
de smalle asfaltweg omhoog en u passeert enkele 
mooie vakwerkhuizen. Na 500 m gaat u aan de T-
splitsing R (blauw) de asfaltweg omlaag. Let op! 
Meteen daarna gaat u bij trafohuisje en wegkruis 
L over de grindweg (inrit). Voor hoeve de 
Bredebron gaat u R en loop via het draaihekje het 
weiland in.  
 

(Soms, als er koeien in het weiland grazen, is dit pad 
afgesloten. Is dit zo, loop dan de asfaltweg omlaag. 
Waar de asfaltweg links omlaag buigt, negeert u bij 
boomkruis veldweg rechts. Beneden aan de 3-prong  
bij wegkruis gaat u R richting Epen. Ga nu verder bij 
**** in punt 6).   
 

Volg nu het pad door het weiland met rechts van 
u afrastering.  
 

(U heeft hier schitterend uitzicht over het 5-sterren 
landschap Zuid-Limburg).  
 

Via het volgende stegelke loopt u het volgende 
weiland in en volg het pad RD omlaag met rechts 
van u afrastering.   
 

6. Beneden verlaat u via het volgende draaihekje 
het weiland. Meteen daarna gaat u aan de 3-
sprong bij boomkruis in de buurtschap Terziet R 
(geel) de asfaltweg omlaag met rechts de 
Terzieterbeek. Aan de 3-sprong bij wegkruis, 
treurwilg en zitbank gaat u L richting Epen.   
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**** (Na 100 m passeert u 2 mooie vakwerkhuizen 
(18e eeuw)).   
 

Aan de 3-sprong bij groot wegkruis gaat u L 
(Diependalseweg) omhoog.  Na 100 m gaat u, 
tegenover de parkeerplaats van hotel Inkelshoes,  
R over de veldweg/graspad.  Aan de 3-sprong bij 
draaihekje en veldkruis gaat u R (blauw). Aan de 
kruising bij veldkruis en wegwijzer  loopt u RD 
(geel/rood/blauw) richting Epen. Aan de 3-sprong 
gaat u L (geel).  
 

(U passeert meteen links de schietboom met 
kogelvanger van de in 1808 heropgerichte schutterij 
St. Paulus uit Epen. Even verder passeert u rechts 
een wijngaard van wijndomein Le Coq Frisé).  
 

Volg nu het holle pad omhoog. Steek boven bij 
zitbank de doorgaande weg over en ga R omlaag.  
Meteen daarna gaat u bij wegkruis L over de 
asfaltweg gelegen tussen het pannenkoekenhuis 
de Pannekoek en het voormalig hotel Ons 
Krijtland (nu U-center (GGZ-kliniek). Voor de 
parkeerplaats van het voormalig hotel buigt de 

asfaltweg naar rechts. Aan de 3-sprong achter het 
hotel bij grote zwerfsteen gaat u RD (zwart) de 
veldweg omlaag langs de witte 
vakantieappartementen.  
 

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

De veldweg wordt een smal dalend hol pad. 
Beneden aan de 3-sprong bij zitbank en mooi 
huisje (i gene Zegel) gaat u R over de asfaltweg. 
Vlak daarna aan de T-splitsing voor loods gaat u 
R (blauw/rood) omlaag.  Aan de 3-sprong bij het 
vakwerkhuis no. 18 met muurkruis gaat u L.  
 

(Kijk hier eens naar de mooie deuringang van huisnr. 
18 A).  
 

U passeert rechts de Paulusbron (zie infobordje) 
en links de vierkante waterput “Paulusbron” (zie 
infobord). U komt weer bij het restaurant, de 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op 
het terras nog iets kunt eten of drinken. 

 
 

 
.   
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.  


