730. EPEN 20,5 km – 16,7 km
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Deze heuvelachtige grenstocht bestaat uit twee totaal verschillende helften. De heenweg begint met een
pittige klim en een prachtige boswandeling door het Vijlenerbos. Dan loopt u de Vaalserberg omhoog naar
het Drielandenpunt waar u kunt pauzeren bij Taverne de Grenssteen, dagelijks open. De terugweg is veel
panoramischer. U loopt nog even door het bos omlaag en dan volgt u een dalende panoramische weg met
mooi uitzicht naar Gemmenich. Dan loopt u naar het buurtschap Tersaessen en wandelt u langs de
golfbaan met schitterend uitzicht omlaag naar de Geul. Het laatste stuk wandelt u door weilanden langs de
Geul. De hele terugweg is dus gemakkelijk. Neem voldoende drinken mee. Onderweg staan voldoende
zitbanken met mooie uitzichten. Vergeet niet uw fotocamera. U kunt de route inkorten tot 16,7 km. Op de
golfbaan kunt pauzeren bij brasserie Porcini,

Startadres: Herberg De Smidse, Molenweg 9, Epen.
U kunt parkeren langs de weg. Rechts naast de herberg is ook een parkeerplaats. U kunt ook parkeren op
de parkeerplaats voor het Patronaat, Wilhelminastraat 39, Epen. (De wandeling wordt dan 300 m langer).
U kunt ook parkeren op de grote parkeerplaats aan de Bennetweg. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u
L. Waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u L over de parkeerplaats. Ga dan verder bij **** in punt 1.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

20,51 km

5.30 uur

218 m

384 m

730. EPEN 20,5 km – 16,7 km
Vanaf de parkeerplaats bij het Patronaat gaat u L en ga dan meteen bij boomkruisje L (Bovenpad) omlaag. Aan de
Y-splitsing gaat u R de mooie holle weg omlaag. Aan de T-splitsing bij wegkruis gaat u R omlaag.
1. Met uw rug naar de ingang van de herberg
steekt u de doorgaande weg over en ga L het
asfaltpad omlaag met rechts van u het
gekanaliseerde beekje “Dorphoflossing” dat even
verder bij brug in de Geul stroomt. Na 150 m
steekt u R via de brug de Geul over en volg het
pad langs de hoge afrastering.
(Even verder passeert u links de voormalige
Eperwatermolen (1844) ook wel Wingbergermolen
genoemd. Hier is ook de vistrap in de Geul te zien).
Aan het eind van het pad steekt u bij treurwilg RD
de parkeerplaats over. **** Voor de veestal,
waarvan het onderste deel met breuksteen is
gebouwd, gaat u L over het pad. Aan het eind
van dit pad gaat u bij zitbank R en steekt u de
grote parkeerplaats over.
(In de zomer kunt hier bij de Wingbergerhoeve tegen
een gunstige prijs ijs krijgen. Het gerestaureerde
vakwerkhuis dat u hier rechts ziet is het oudste
vakwerkhuis van Limburg en dateert van rond 1450).
Via de klinkerweg verlaat u de parkeerplaats en
ga R over de doorgaande weg. Meteen daarna
gaat u L (Camerig nrs. 20-21/blauw) de asfaltweg
omhoog. Boven aan de ongelijke 4-sprong bij
woning, met in muurnis een Mariabeeldje, gaat u
RD (geel-rood) het stenige holle pad omhoog.
Negeer na 250 m graspad rechts richting camping
Rozenhof. Boven aan de 4 sprong loopt u RD het
stenige holle pad verder omhoog. (Links ziet u hier
een zitbank, een mooie uitpufplek met mooi uitzicht
op bijna halverwege de klim) Negeer zijpaden en
blijf het stenige stijgende pad, dat 150 m verder
voorbij kruising een hol stijgend bospad wordt,
RD volgen.

2. Na 400 m gaat u boven RD de asfaltweg
omhoog. (Even verder passeert u links een
parkeerplaats met infobord en rechts zitbanken en
een schuilhut). Waar de stijgende asfaltweg naar
links buigt, gaat u bij bord “P” RD over de brede
bosweg. (Meteen daarna ziet u links in het bos een
met kasseien gemetselde waterpunt). Aan de 4sprong bij zitbank, infobord en parkeerplaats gaat
u R. Aan de ruime 3-sprong gaat u RD omhoog.
(U verlaat hier de parkeerplaats). 40 meter verder,
waar de grindweg naar links buigt, gaat u bij 2
zwerfkeien en bruin bordje “Staatsbosbeheer” R
het bospaadje omlaag. Aan de kruising gaat u L
(geel) omhoog. Vlak daarna aan de 3-sprong bij
zitbank gaat u R (geel). Negeer zijpaden en volg
nu geruime tijd het pad RD (geel) door de
boshelling. Na 800 m gaat u voorbij picknickbank
en infobord en bij boomkruis R (blauw) over de
brede asfaltweg. Loop rechts van de weg. Vlak
daarna aan de grote 3-sprong gaat u RD (blauw)
over pad langs de doorgaande weg. Meteen
daarna aan 4-sprong bij zwerfsteen gaat u L
(blauw) omhoog. (U loopt dus nu parallel aan de
doorgaande weg). Negeer zijpaden en volg lange
tijd het pad met links de doorgaande weg
(Epenerbaan), die boven door het Vijlenerbos
loopt.
3. Na 2 km, waar aan de overkant van de
doorgaande weg een groot stenen wegkruis
staat, gaat u R (rood/geel-rood) over het brede
pad met rechts een “parkeerplaats.
(Hier begint de doorgaande weg te dalen. Als u hier
250 m de dalende doorgaande weg RD volgt, dan
komt u bij brasserie Lodge waar u binnen of op het
terras prachtig uitzicht heeft. Een mooie pauzeplek.

U passeert omlaag lopend rechts (trapje oplopen) het
geologisch monument “Grafheuvels Malensbosch”).
Na 100 m loopt aan de 3-sprong bij zitbank RD
(geel plaatje met groene driehoek/mountainbike
route).
(U verlaat hier de rode en de geel-rode route. Hier
aan de 3-sprong ligt links één van de tenminste 7
grafheuvels horende bij het geologisch monument
“Grafheuvels Malensbosch”, dat hier vlakbij ligt.
Dit zijn grafheuvels uit de bronstijd (3000-800 voor
Christus).
Na 250 m gaat u aan de 3-sprong L/RD (groene
driehoek op geel plaatje) omlaag. Aan de 4sprong bij afsluitboom neemt u het middelste
smalle holle pad omlaag. (U verlaat hier de groene
driehoek op geel plaatje/mountainbikeroute. U loopt
dus niet L het ruiterpad omlaag).Aan de 3-sprong
bij
zitbank
en
oriëntatietafel
(uitzichtpunt
Meelenbroek) gaat u R (groen) het brede pad
verder omlaag.
(Hier bij zitbank heeft u prachtig uitzicht o.a. op de
Wilhelmina uitzichttoren op de Vaalserberg. Achter
de flats in Vaals (links van de kerktoren) ziet u het
hooggelegen
Universitätsklinikum
(ziekenhuis)
Aachen).
Aan de volgende 3-sprong gaat u L verder
omlaag en u passeert weer een zitbank met
prachtig uitzicht over het vijf sterren landschap
Zuid Limburg. Beneden bij duivelsbeeld,
wegkruis en enkele woningen wordt de veldweg
een asfaltweg.
4. Aan de 4-sprong bij wegkruis “Mein Jesus
Barmherzigkeit”
en
zitbank
gaat
u
bij
verbodsbord R (groen/geel-rood) de holle bosweg
omhoog. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u L
(even) omhoog. Vlak daarna gaat u bij infobord
via klaphek het weiland in. Ga dan meteen R door
het weiland met rechts van u de bosrand. Volg nu
geruime tijd het pad langs de bosrand. Boven
verlaat u via klaphek het weiland en loop dan RD
(ruiterpad/groen) tussen 2 zwerfkeien door het
bospad omhoog. Vlak daarna gaat u boven aan
de T-splitsing L (groen). Negeer zijpaden en volg
geruime tijd het pad RD (groen). Het pad buigt
naar rechts en wordt een steil stijgend pad.
Boven aan de T-splitsing gaat u L (groen) omlaag.
Aan de doorgaande weg gaat u L (groen).
(Degene, die 16,7 km loopt, gaat hier R. U loopt
België binnen en volg de dalende doorgaande weg
RD. Ga dan verder bij punt 6).
Voorbij het witte huis (nr. 56) gaat u R (blauw)
over het bospad.
(Het witte gebouw (no. 56 en 58) is de voormalige
grenspost Wolfhagen. Dit was de hoogstgelegen
douanepost van Nederland).
Meteen daarna gaat u L (rood/blauw)
afsluitboom het brede bospad omhoog.

bij

(Een eindje verder heeft u links weer schitterend
uitzicht over het vijf sterren landschap Zuid-Limburg).

Aan de kruising gaat u RD (rood) omhoog.
(Even verder heeft u bij zitbank weer prachtig uitzicht
o.a. op de hooggelegen St. Martinuskerk (1860-1862)
in Vijlen).
Negeer zijpad links omlaag en volg de bosweg
RD omhoog. (U verlaat hier de rode route) Aan de
4-sprong RD verder omhoog. Negeer bij zitbank
graspad links. Boven aan de kruising gaat u L
over de grindweg. (De GrenzRouten 3 en 6 gaan
hier RD). Waar de grindweg links omlaag buigt,
gaat u R het pad omhoog. Negeer zijpaden.
Voorbij groot grasveld met picknickbank buigt
het pad naar rechts. Aan het eind gaat u R over
het pad parallel aan de asfaltweg.
(Als u hier L gaat, dan komt u bij de Wilhelminatoren,
een uitzichttoren met lift en glazen “skywalk” op 34 m
hoogte. Een bezoekje waard).
5. Volg verder het pad langs deze weg. Aan de
afsluitboom gaat u RD en blijf RD lopen over de
parkeerplaatsen. Loop dan RD over het terrein
van het Drielandenpunt langs achtereenvolgens
de ingang van het Labyrint, het hoogstgelegen
labyrint van Nederland, de knusse taverne de
Grenssteen en de grote gedenksteen met de tekst
“10 jaar Euregio Maas Rijn”. Let op! Bij 6 stalen
zitbanken, gaat u meteen voorbij de vierde stalen
zitbank scherp R (rood) over het bospad langs
het groot infobord “Hertog Limburgpad”.
(U kunt hier ook nog even de 50 m hoge uitzichttoren
Boudewijn beklimmen, die op Belgisch grondgebied
staat).
Negeer zijpaden. Na circa 400 m aan de 4-sprong
met rechts een afsluitboom gaat u RD (rood). Na
50 m passeert u in het bos een veldkruis en een
oude stenen grenspaal. Aan de 4-sprong bij
grenspaal nr. 2 gaat u L (geel kruisje/wit-rood) het
bospad omlaag. Negeer zijpaden en volg het
dalende bospad RD. U verlaat het bos en volg
dan de veldweg RD. (Hier heeft u prachtig uitzicht
o.a. op het in het dal gelegen Belgische plaatsje
Gemmenich). De veldweg wordt een asfaltweg.
Aan de voorrangsweg gaat u L (geel kruisje/GR3)
omlaag.
6. Voorbij huisnr. 149 gaat u R (Chemin du
Duc/fietsroute 91/GR3) over de smalle asfaltweg
Volg nu 1 km deze panoramische weg met links
prachtig uitzicht o.a. op weer Gemmenich. Negeer
grindweg rechts omhoog. Beneden aan de Tsplitsing bij zitbank in Gemmenich gaat u R (GR3)
over de doorgaande weg. Vlak daarna aan de 3sprong voor huisnr. 1 gaat u R (rue de
Grunebempt/geel-blauw) en u verlaat weer
Gemmenich. Volg nu geruime tijd het asfaltpad
langs deze doorgaande weg.
(Het is een wat saaie weg maar de omgeving is mooi.
Rechts ziet u het Vijlenerbos en links heeft u mooi
uitzicht).
Bij de Theresia apel (1951) negeert u inrit rechts
naar vakantiedorp Parc des Trois Frontières.

(Een eindje verder ziet u links in de verte in de
buurtschap Völkerich een voormalig klooster dat
omgebouwd is tot appartementen).
Aan de 4-sprong bij huisnr. 112 gaat u R de
asfaltweg omhoog. Meteen daarna gaat u L
(groene ruit) de doodlopende weg omhoog. De
asfaltweg wordt een stijgend graspad met rechts
van u huisjes van het vakantiedorp Parc des
Trois Frontières.
Boven vóór het boomkruis en bij breed ijzeren
hek gaat u L over het pad. (Dus niet voorbij het
boomkruis, U verlaat hier de groene ruit). Negeer
zijpaden en volg het pad, dat een eind verder een
licht dalend bospad wordt, RD. Aan de 4-sprong
bij wandelmarkeringspaal
gaat u L (gele
rechthoek) de holle veldweg omlaag. Aan de
doorgaande weg bij wegkruis en grote lindeboom
gaat u R (geel-blauw) omlaag. Voorbij huisnr. 104
en bij tankstation/garage gaat u R (Tersaessen)
de doodlopende weg omlaag. Volg nu deze
smalle asfaltweg bijna 1 km door het prachtige
landschap.
7. Aan het einde van deze asfaltweg gaat u bij
vakwerkboerderij R. (Soms moet u hier een draad
even openmaken).
Meteen daarna gaat u L
(Sentier 58) door de nauwe doorgang richting
Epen/Sippenaeken. Volg het pad door het weiland
RD met links van u de 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 van
u afrastering. Volg nu de bordjes “Sentier 58” en
oranje wandelmarkering over de golfbaan. Voor
hoog struikgewas buigt het pad naar rechts. Bij
de tweede oude knotwilg 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. Loop dan RD over de
grindweg met rechts van u de parkeerplaats. Bij
het laatste parkeervak gaat R en ga dan meteen L
en u loopt weer over het golfterrein.
(Als u hier RD over de parkeerplaats loopt, dan komt
u bij brasserie Porcini waar u binnen of op het terras
prachtig uitzicht heeft).
Volg nu weer de bordjes “Sentier 58” over het
golfterrein. Bij oude knotwilg loopt u RD 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 het
beekje de Klaashaagbach over en loop verder RD
langs de afrastering. In de hoek verlaat u het
golfterrein via een nauwe doorgang.

8. Aan de asfaltweg gaat u R omlaag.
(U heeft hier links mooi uitzicht op de St.
Lambertuskerk (1840) in Sippenaeken).
Bij de rood-witte afsluitboom loopt u L camping
du Vieux Moulin op. Negeer zijpaden. Aan de Tsplitsing bij speeltuin gaat u L. Vlak daarna aan
de 3-sprong gaat u R (blauwe rechthoek/wit-rood)
verder over de camping. Negeer twee zijpaden
rechts op de camping. 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 Tsplitsing gaat u L (blauw) de grindweg omlaag.
Negeer bij zitbank (genietplekje) en infobord de
links gelegen houten brug over de Geul en loop
RD. Even verder passeert u de vakwerkhoeve
Bervesj (18e eeuw). Bij breed hek en draaihekje
gaat u RD. Negeer meteen zijpad rechts omhoog
en volg nu geruime tijd het pad RD door de
weilanden door het mooie Geuldal met links van
u de meanderende Geul.
(Een eindje verder passeert u rechts het geologisch
monument Heimans groeve. 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. Zie infobord).
Blijf het pad RD door de weilanden volgen. Na
600 m steekt u L (blauw) via ijzeren bruggetje de
Geul over en loop dan RD (blauw) het pad,
gelegen tussen twee meidoornhagen, omhoog.
Aan de asfaltweg gaat u R.
(Na 100 m passeert u links een wegkruis type
vliegermodel en rechts passeert u de hoeve
Vernelsberg (nr. 3/zie infobordje).
Aan de ongelijke 4-sprong bij zitbanken en links
boven de Calvariekapel gaat u scherp R de
kasseienweg omlaag richting Volmolen. Na 150 m
komt u bij het grote waterrad van de Volmolen
(18e eeuw). (Hier staat rechts het voormalig bakhuis
van de hoeve). Steek nu schuin R de binnenplaats
van de hoeve over volg het kasseienpad rechts
langs de woning. Via bruggetje steekt u de Geul
over. Ga in het weiland meteen R en steek bij
draaihekje via bruggetje de Terzieterbeek en volg
verder het pad door het weiland RD. Steek aan
het eind de doorgaande weg over en u komt weer
bij herberg De Smidse waar u binnen in de knus
ingerichte zaak of op het terras nog iets kunt eten
of drinken.
(Als u na het oversteken van de doorgaande weg L
gaat, dan komt u na 10 m bij de Terpoorterbron (zie
infobord).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.
Terug naar parkeerplaats bij het Patronaat: Loop bij
de herberg bij muurkruis RD (Molenweg). Aan 3sprong bij wegkruis en zitbank gaat u L omhoog.

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.

