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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u langs weilanden naar Epen. Dan loopt u 
over rustige weggetjes door een prachtig landschap naar de buurtschappen Diependal en Terziet. Via een 
steile klim door de weilanden, vanwaar u schitterend uitzicht heeft op Chateau de Beusdael, komt u bij 
Herberg de Eik in Sippenaeken waar u kunt pauzeren op het mooie panoramaterras. 
De terugweg gaat helemaal door het prachtige Geuldal langs de mooiste plekjes aan de Geul. 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Start parkeerplaats Heerenhofweg bij groepshotel de Heerenhof (nr 9) 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,95 km  3.15 uur  97 m  148 m 
 

 
 

734. MECHELEN 13,9 km 
 

1.   Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R. 
Meteen daarna voor het appartementencomplex 
Johanniterhof gaat u L over de brede klinkerweg. 
Via een ijzeren poort komt in het park. Aan de 3-
sprong in het park gaat u R omlaag. 
 

(Hier heeft u mooi uitzicht op de voormalige 
kasteelhoeve Heerenhof waarin nu o.a. een hospice 
is gehuisvest).  
 

Aan de uitgang van het park gaat u R 
(Hoofdstraat) omlaag.  Neem dan bij het pleintje 
met kunstwerk “A Gen Vogelstang” de eerste 
weg L. Vlak daarna aan het Dr. Janssenplein gaat 
u R (blauw). Even verder heet de weg Meester 
Beukenweg. Waar deze weg bij wegkruis naar 
links buigt, gaat u RD (blauw) via  draaihekje 
(stegelke) het weiland in.  Aan de 4-sprong van 
graspaden gaat u R en steekt u bij infobord en 
wegwijzer via houten brug de Geul over. Meteen 
na de brug gaat u L (rood/zwart) over het 
(gras)pad door het weiland. Volg nu via stegelkes 
het (gras)pad door de weilanden richting de 
Onderste Molen (wit huis) met links van u de 
meanderende Geul.  
 

(Een eind verder in de hoogstamboomgaard ziet u 
voor u het grote waterrad van de Bovenste Molen).  
 

Aan de voorrangsweg bij wegkruis gaat u L 
(zwart/rood) over het voetpad richting Epen met 
links van u de Bovenste Molen.  
 

(Hier ziet u weer het grote waterrad. Op de plaats 
van de Bovenste Molen bevond zich reeds in de 13e 
eeuw een molen, die tot rond 1800 de banmolen 
(dwangmolen) was van de Heren van Wittem. Deze 
korenmolen stond op de linkeroever (huidig groot 
woonhuis). In 1828 werd op de rechteroever een 
papiermolen gebouwd, die van 1856 tot 1882 de 
functie had van kunstwolmolen. In 1914 werd de 
graanmolen verplaatst naar het gebouw van de 
voormalige papiermolen (huidige locatie) op de 
rechteroever. Nu is de watermolen eigendom van de 
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten).  
 

Even verder loopt u even parallel aan de 
molentak van de Geul. 
 

(Rechts in het weiland ziet u een oorlogsbunker. De 
bunker moest bij een eventuele inval van het Duitse 
leger een eerste vorm van verzet bieden bij de 
Geulovergangen).  
 

Negeer zijweg links (Hurpescherweg) en loop RD 
(rood/blauw) over het voet- fietspad, parallel aan 
de doorgaande weg. Na 100 m gaat u bij wegkruis  

 
R (In de Broekenweg/rood/blauw) de smalle 
asfaltweg omhoog. Bij vakwerkhuis met 
muurkruis wordt de asfaltweg een veldweg. 
Negeer zijpad rechts. 
 

2. Na 200 m gaat u bij veldkruis L (rood/groen) 
over het smalle pad en volg dit via draaihekjes 
RD met links afrastering van weiland. Aan het 
eind van het weiland, waar het pad naar rechts 
buigt en een veldweg wordt, loopt u via stalen 
hek RD over het brede graspad richting  
kerktoren.  Even verder steekt u RD de 
parkeerplaats over en volgt u de klinkerweg 
omhoog langs het hotel. Boven aan de asfaltweg 
in Epen bij hotel Berg en Dal, een mooie 
pauzeplek gaat u R. Aan de 4-sprong bij hotel 
Eperland (ook een mooie pauzeplek) loopt u RD.   
 

(Als u hier L 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).  
 

Even verder passeert u rechts de vierkante 
waterput “Paulusbron” (zie infobord)  en links de 
Paulusbron (zie infobordje). Aan de 3-sprong bij 
muurkruis gaat u L (Boeienstraat) omhoog.  
 

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

Steek boven bij wegkruis de voorrangsweg over 
en loop RD. Ga nu meteen bij twee zitbanken R 
(Heimansstraat) omhoog. Beneden aan de 4-
sprong bij wegkruis gaat u RD 
(Witsebornsweg/rood/blauw) richting Diependal. 
De asfaltweg wordt even verder een veldweg.  
 

(Een eindje verder passeert u het herinneringskruis 
van J.J.G. Frijns, die hier aan een hartstilstand 
overleed toen hij op weg was naar het veld om 
mensen, die daar aan het werk waren, iets te drinken 
te brengen).  
 

Aan de 3-sprong bij waterbuffer gaat u L 
(blauw/rood/geel) de veldweg omhoog.  
 

(Voor u ziet u hier de schietboom met kogelvanger 
van de in 1808 heropgerichte schutterij St. Paulus uit 
Epen).  
 

3. Aan de kruising bij veldkruis gaat u RD (blauw) 
verder richting Diependal. Aan de 4-sprong bij 
bijzonder veldkruis gaat u RD en loop via 
draaihekje de boomgaard in, die RD oversteekt. U 
passeert nog een stegelke en volg dan het pad 
langs de meidoornhaag en akker.  
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Aan de asfaltweg bij grote kastanjeboom in de 
buurtschap Diependal gaat u R (blauw). U 
passeert enkele mooie vakwerkwoningen. Negeer 
bij zitbank, wegkruis en boomkruis veldweg 
rechts omhoog en loop RD (Morgensweg/blauw/ 
geel). Negeer bij wegkruis veldweg rechts en volg 
de dalende asfaltweg met mooi uitzicht RD. 
Beneden aan de T-splitsing bij boomkruis in de 
buurtschap Terziet gaat u R (blauw). Negeer bij 
zitbank, boomkruis en Mariakapel doodlopende 
asfaltweg rechts omhoog. Bij houten wegkruis en 
voor mooi vakwerkhuis no.13 gaat u L (blauw) 
over het pad  langs de Terzieterbeek. Een eindje 
verder loopt u bij grote veestal via draaihekje een 
weiland binnen. Volg nu het pad door de 
weilanden omhoog.  
 

(Boven heeft u rechts mooi uitzicht op kasteel  
Beusdael gelegen in het Belgische plaatsje 
Sippenaeken. De imposante donjon (verdedigbare 
woontoren) stamt waarschijnlijk uit de 13e eeuw. De 
muren zijn van kalksteen en zijn 2 meter dik. De 
aanbouw rechts van de donjon stamt uit de 16e/17e 
eeuw) 
 

4. Boven aan de asfaltweg gaat u R omhoog. 
Waar de asfaltweg bij picknickbanken naar links 
buigt, gaat u RD langs het ijzeren hek over de 
grindweg richting Herberg de Eik.   
 

(Hier bij de picknickbanken heeft u weer mooi uitzicht 
op kasteel Beusdael).   
 

Loop bij huisnr. 9 door het steegje.  
 

(Aan het einde van het steegje kunt u L naar het 
prachtige terras van Hoeve de Eik lopen. Op dit 
zuidelijkst gelegen terras van Nederland heeft u 
prachtig uitzicht over het vijfsterren landschap Zuid-
Limburg. Woensdag gesloten).  
 

Aan de asfaltweg gaat u L omlaag.  
 

(U staat hier nog in Nederland maar als u de weg 
oversteekt bent u in België).  
 

Aan de 4-sprong gaat RD verder omlaag.   
 

(U passeert rechts de leuke bistro (met terras) Le 
Soigneur, een mooie pauzeplek met terras).  
 

Negeer bij wegkruis doodlopende zijweg rechts 
omhoog.  
 

(Even verder passeert u omhoog lopend links bij 
huisnr. 28 een groot H. Hartbeeld dat boven in een 
muurnis staat met afdakje).  
 

Voor de ingang van de St. Lambertuskerk (1840) 
(even binnenlopen) en bij het grote wegkruis gaat 
u L de doodlopende weg omlaag met rechts het 
kerkhof. 
 

(Hier ligt Auberge Le Barbeau., een mooie pauzeplek 
met terras.  
 

De route volgend heeft u omlaag lopend  prachtig 
uitzicht over het Geuldal en op het Vijlenerbos, het 
hoogstgelegen bos van Nederland).  
 

Beneden bij vakwerkhuis wordt de asfaltweg een 
grindweg. Via brug steekt u de aftakking van de 

Geul over en even verder steek u via brug de 
meanderende Geul over. Meteen daarna gaat u 
aan de T-splitsing op camping du Vieux Moulin  
gaat u L (blauwe/groene rechthoek). Negeer op de 
camping twee zijpaden rechts.  
 

5.   Even verder bij grenspaal no. 8 (zie achterkant) 
verlaat u 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. Negeer bij 
zitbank 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 
zijpaadje rechts omhoog en volg nu geruime tijd 
het pad RD door de weilanden door het mooie 
Geuldal met links van u de meanderende Geul. Na 
250 m passeert u rechts het geologisch 
monument 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. Zie infobord bij zitbank).  
 

Blijf het pad RD door de weilanden volgen. 
Negeer na 600 m links ijzeren bruggetje over de 
Geul en loop nog even verder RD. Via draaihekje 
verlaat u de weilanden en volg het pad omhoog 
(blauw).  
 

6. U passeert een zitbank met mooi uitzicht. Na 50 
m gaat u L (blauw) door het draaihekje. Volg het 
pad en via het volgende stegelke loopt u een 
weiland binnen. Steek dit weiland RD over. Boven 
loopt u RD met links van u de meidoornhaag.  
Via  draaihekje verlaat u het weiland en gaat u L 
en u passeert meteen het volgende stegelke.  
Volg nu RD het pad omlaag langs de heg.  
 

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

Beneden voorbij zitbank gaat u R (geel-rood) 
door het draaihekje en volg het pad RD door de 
bosstrook. . 
 

(Even verder ziet u voorbij veestal rechts op de grote 
parkeerplaats het hoge gerestaureerde vakwerkhuis 
dat het oudste vakwerkhuis van Limburg is en dat 
dateert van rond 1450). 
 

Aan de voorrangsweg gaat u R. Meteen daarna 
gaat u L (rood/blauw) via bruggetje en draaihekje 
het weiland in.  
 

(Voordat u verder loopt, kunt u op de rechts gelegen 
grote parkeerplaats een heerlijk ijsje, tegen een 
vriendelijke prijs eten). 
 

Volg nu het geruime tijd het pad RD (rood/twee 
blauwe rechthoeken) door de weilanden met links 
van u de meanderende Geul. Soms loopt u langs 
de Geul, soms een eindje er vandaan.  Na 1,2 km 
gaat u aan de 3-sprong van paden bij draaihekje 
en veldkruis L  (blauw/rood) door het draaihekje 
en loop verder RD (blauwe rechthoek) door het 
weiland richting mooi vakwerkhuis. Aan de 
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asfaltweg bij wegkruis gaat u L. Vlak daarna vóór 
de brug gaat u R (zwart/rood) via stegelke het 
weiland in. Volg nu geruime tijd het pad RD door 
de weilanden richting Mechelen. Negeer 
bruggetje links en loop verder RD. Aan de 
bebouwde kom van Mechelen gaat u bij wegkruis 
RD (blauw) over de asfaltweg. Aan de T-splitsing 
bij het Dr. Janssenplein gaat u L. Aan de 

Hoofdstraat bij het kunstwerk “A gen 
Vogelstang” gaat u R (geel). 
 

(Links op de hoek ligt hier een pittoresk 
vakwerkhuisje (no. 71) uit 1723).  
 

(Terug naar de parkeerplaats: Loop RD en steek 
bij huisnr. 27 de doorgaande weg over. Loop nu 
via het park van de Heerenhof terug naar de  
parkeerplaats). 

 

 

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.  

 


