760. EPEN 10,3 km – 7 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze zeer panoramische en heuvelachtige wandeling wandelt u door weilanden omhoog naar de
buurtschap Kosberg. Dan loopt u verder door het bos naar het gehucht Landsrade. Vervolgens loopt u
door weilanden richting Gulpen en dan komt u in de buurtschap Dal Bissen. De terugweg gaat door
weilanden naar de buurtschap Schweiberg en via mooi pad komt u weer in Epen. Deze route loopt veel
door weilanden met prachtige uitzichten op de heuvels van Zuid-Limburg. Er staan genoeg zitbanken
onderweg. Aan het eind is een mooi terras. U kunt de route inkorten tot 7 km.
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.

blz 2 van 3
Startadres: Hotel restaurant Berg en Dal, Roodweg 18, Epen. U mag de parkeerplaats van het hotel gebruiken.
Even verder in de Kapelaan Houbenstraat is een grote openbare parkeerplaats).

GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

10,30 km

2.30 uur

91 m

247 m

760. EPEN 10,3 km – 7 km
1. Met uw rug naar de ingang van het hotel gaat u
R.
(In het mooie gebouw tegenover het hotel was
vroeger (18e eeuw) de lagere school en later de
kapelanie van Epen gehuisvest. Voor meer info zie
infobordje zijkant muur (Wilhelminastraat). Nu is het
een privéwoning.
U kunt hier tegenover het hotel via de brede trap
omhoog lopen naar het St. Paulus’ Bekeringkerkje
(1841-1842). Via de inpandige Mariakapel (ingang bij
onderdoorgang) kunt u het mooie interieur van de
kerk bezichtigen. Open van 9.00 tot 17.00 uur. Als u
bij de ingang RD de klinkerweg omlaag loopt, dan
komt u weer op de route).
Negeer zijweg rechts richting grote parkeerplaats.

R (zwart) de smalle asfaltweg omlaag. Beneden
wordt de asfaltweg een veldweg. Negeer zijpad
links. Aan de 3-sprong in het bos gaat u RD.
Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u R
(zwart) met links de bosrand en rechts weiland.
Bij veldkruis en vakantiehuisje met rode luiken
gaat u L (zwart) het bospad omhoog. Bijna boven
aan de 3-sprong gaat u R (zwart) over het bredere
pad nog even omhoog. Aan de asfaltweg bij
infobord gaat u L en u loopt het gehucht
Landsrade binnen. Aan de 3-sprong bij
verkeersspiegel en wegkruis gaat u RD (blauw)
langs hoeve Landsraderhof.
(Tegenover de voordeur van de hoeve (huisnr. 1)
staat een Lourdesgrotje).

Aan de 3-sprong bij het vakwerkhuis no. 18 met
muurkruis gaat u RD (Kapelaan Houbenstraat)
over de doodlopende weg.

Aan het einde van de klinkerweg gaat u R en volg
het pad RD (blauw) langs de stallen en de grote
ronde mestsilo. Loop dan RD (blauw) door het
grote weiland met rechts van u en later links van
u de afrastering. Ga aan het eind door het
draaihekje (blauw) en volg het smalle pad, dat
een haakse bocht naar links maakt.

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

3. Aan de smalle asfaltweg gaat u bij wegkruis L
omlaag.

Aan de 3-sprong gaat u bij verbodsbord L
(zwart/groen). Meteen daarna aan de Y-splitsing
bij zitbank en mooi huisje (i gene Zegel) gaat u R
(groen). Een eindje verder gaat u door het
draaihekje (stegelke) en loop RD het pad omhoog
met rechts van u een doornhaag en later
afrastering. Beneden loopt u via draaihekje een
groot weiland in. Loop het steile weiland via o.a.
een trappenpad, stegelkes en een klaphek
omhoog. Via klaphek verlaat u boven weer het
weiland.

(Degene, die 7 km loopt, gaat hier R de grindweg
omlaag en 100 m verder loopt u tussen het golfterrein
van de Golf & Countryclub Wittem, de oudste
golfbaan van Limburg (1956), door.

(Even verder passeert u rechts de St. Paulusborn
(zie infobord). Hier ziet u ook een Lourdesgrot, die in
een tuin staat).

(Kijk hier nog even achterom en geniet van het
schitterend uitzicht over het vijfsterren landschap
Zuid-Limburg).
2. Boven in de buurtschap Schweiberg/ Kosberg
gaat u L de asfaltweg omhoog. (Even verder
passeert u links een zitbank). Voorbij de boerderij
met huisnr. 47 A en meteen voorbij zitbank gaat u

(De veld- grindweg omhoog lopend passeert u
meteen voorbij twee ingangen van golfterrein rechts
bij hulsstruik het ongevalskruis van Jozef Boers. Op
18 aug. 1918 was Jozef met zijn broer met paard en
kar met een lading veldvruchten onderweg naar hun
boerderij Lookerplei, die hier vlakbij stond. Het paard
schrok van een tak en ging er vandoor. Jozef kwam
daarbij onder de kar en overleed).
Na 400 m, meteen voorbij links staand infobord en bij
zitbank gaat u RD (blauw) de grind-veldweg omlaag
verder langs het golfterrein. Ga nu verder bij **** in
punt 4).

Waar na links de doornhaag ophoudt, gaat u R
(blauw) via het draaihekje het weiland in. Volg nu
het pad RD met links van u afrastering. Na 500 m
gaat u bij alleenstaande hoge meidoorn, waarin
een wilduitkijkhut staat, L (blauw) door het
stegelke en loop links van de afrastering
omhoog. Ga door het klaphekje en loop nu rechts
langs de afrastering verder door de weilanden
omhoog. Aan de asfaltweg gaat u R (rood/blauw).
Na 50 m gaat u L (blauw/rood) de veldweg/pad
omlaag. Aan de bosrand buigt het pad bij
afsluitboom naar rechts. 50 m verder waar dit
pad links het bos inbuigt, gaat u R (blauw/rood)
via het draaihekje het weiland in. Steek dit
weiland schuin links omlaag en dan omhoog
over. (Voor u heeft u mooi uitzicht o.a. over Gulpen
en Wijlre). Aan de asfaltweg gaat u R omhoog.
(Hier staan aan de overkant van de asfaltweg
gelegen picknickplaats twee 2 zitbanken en een
infobord over de Koning van Spanje, een mooie
pauzeplek halverwege de route).
Boven aan de T-splitsing bij wegkruis en zitbank
gaat u L (Crapoel).
4. Let op! Na bijna 50 m gaat u bij groot ijzeren
hek R (blauw/geel) door het draaihekje en volg de
veldweg
omlaag.
Beneden
loopt
u
bij
regenwaterbuffer Bosch-Wageler via stegelke
(blauw/geel) het bospad omhoog. Boven aan de
4-sprong in het Wagelerbos gaat u R (blauw).
Negeer meteen zijpad rechts. Aan de T-splitsing
voorbij afsluitboom en bij zitbank gaat u L
(blauw) het brede pad omlaag met rechts van u
het golfterrein van de Golf & Countryclub Wittem,
de oudste golfbaan van Limburg (1956). ****
Negeer zijpaden links.
(Omlaag lopend negeert u na bijna 100 m bij
afsluitboom zijpad links.
Aan dit zijpad staat het memoriekruis van de RAF
piloten S.A. Somerscales en H.R. Poole, wiens
vliegtuig hier op 23-4-1944 neerstortte. Van de
zevenhoofdige bemanning overleefde alleen de
vliegenier Tom Wingham de crash. Hij bracht zich
met zijn parachute in veiligheid. Op 15 mei 2015
stierf hij op 92 jarige leeftijd)).
Boven aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R
(blauw) over de licht stijgende grindweg met
rechts en even verder links golfterrein. Aan de 3sprong, met 2 bomen in het midden en bij stenen
veldkruis, gaat u L richting het clubhuis. Aan de
Y-splitsing voor het clubgebouw gaat u L. (Het
clubhuis is alleen voor leden).Loop vervolgens bij
verbodsbord RD (zwart) de holle weg omlaag.
(Een eind verder heeft u omlaag lopend mooi uitzicht
op de langgerekte buurtschap Schweiberg, waar u
straks nog komt).
Na 600 m gaat u beneden aan de 3-sprong bij
wegkruis in het gehucht Bissen L de klinkerweg
omlaag. Negeer meteen bij huisnr. 12 en
verbodsbord asfaltweg schuin links omhoog.

blz 3 van 3
(Voor u ziet u de hooggelegen Sint Martinuskerk
(1860-1862) in Vijlen).
Na 50 m gaat u bij lantaarnpaal nr. 846
R
(zwart/groen) de veldweg omhoog, die bij
draaihekje een smal pad wordt dat u langs de
afrastering door het weiland omhoog volgt.
(U passeert bij waterpoel een grote zwerfkei, een
mooi genietplekje).
Boven aan de veldweg gaat u L (zwart/groen).
5. Aan de T-splitsing bij wegkruis in de
buurtschap Schweiberg gaat u L omlaag. Let op!
Na 25 m gaat u R de stenen smalle trap omhoog
en volg boven het smalle pad, dat twee haakse
bochten maakt. Loop bij draaihekje RD. Via
volgende stegelke loopt u een weiland binnen.
(U heeft hier prachtig uitzicht. Links ziet u een aardig
optrekje met mooi uitzicht).
Loop RD door het weiland omlaag langs een
alleenstaande boom.
Ga beneden door het
draaihekje, steek nabij zitbank de veldweg over
en volg RD het smalle pad dat even verder een
bospaadje wordt. Volg het paadje RD door het
bronnenbos, waarin enkele beekjes ontspringen
o.a. de Nutbron.
(Voorheen was dit waterwingebied. Dit is nu nog
herkenbaar aan het achtergebleven betonnen
gebouwtje waaronder een pompinstallatie zich
bevindt. Van 1902 tot 1950 pompte het Onderlinge
Waterbedrijf Schweiberg via een waterkrachtpomp
(een zgn. ram pomp) bronwater via een 500 m lange
buis naar het midden van het langgerekte buurtschap
Schweiberg. Na het overwinnen van een
hoogteverschil van 50 m kwam het water terecht in
een watercontainer (Behälter) met een inhoud van
16000 liter. Uit deze Behälter kregen de inwoners
van het buurtschap via een pomp drinkwater. De buis
liep schuin omhoog door het weiland dat u net
omlaag bent gelopen).
Via nauwe doorgang bij infobord loopt u RD door
het smalle weiland met links afrastering. Aan het
eind van deze afrastering gaat u bij draaihekje R
(groen). Meteen daarna gaat u door het volgende
stegelke en volgt u het pad met links de een
meidoorndoornhaag. (Boven heeft u rondom mooi
uitzicht). Bij grote eik verlaat u via draaihekje het
weiland en loop RD over het graspad. Vlak daarna
gaat u aan de veldweg R (rood/blauw/groen)
omhoog. 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. Via de parkeerplaats komt u weer bij
hotel Berg en Dal, de sponsor van deze
wandeling, waar u op het terras of binnen in de
gezellige ingerichte zaak van harte welkom bent
voor een hapje en drankje. Er is ook een
uitgebreide kleine kaart. De Victoria vlaai, indien
aanwezig, is verrukkelijk.

