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Tijdens dit rondje rond het Geuldal wandelt u eerst langs de prachtige Volmolen en dan klimt u door de
weilanden omhoog. Boven heeft u een prachtig panorama en loopt u door een weiland en hol pad omlaag
naar de Geul. Dan loopt u door weilanden terug naar de herberg.
Startadres: Herberg De Smidse, Molenweg 9 Epen.
U kunt parkeren voor de herberg langs de weg of op de parkeerplaats voor het Patronaat, Wilhelminastraat 39
Epen. (De wandeling wordt dan 600m langer).
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762. EPEN (Landschapsroute) 2,2 km
Vanaf de parkeerplaats bij het Patronaat gaat u L en
ga dan meteen bij boomkruisje L (Bovenpad) de
smalle asfaltweg omlaag. Vlak daarna gaat u aan de
Y-splitsing R de mooie holle weg/voetpad verder
omlaag. Aan de T-splitsing bij vakwerkhuis en
wegkruis type vliegermodel gaat u R verder omlaag.
1. Met uw rug naar de ingang van herberg/hotel
De Smidse gaat u bij muurkruis, dat aan een
voormalig bakhuisje waarin broden en vlaaien
werden gebakken, L. Steek de voorrangsweg RD
over en steek via bruggetje het gekanaliseerde
beekje “Dorphoflossing” over en u loopt het
weiland binnen. Volg nu RD (geel/blauw) het pad
door het weiland. Via bruggetje steekt u de
Terzieterbeek over. Na 20 m gaat u L en steekt u
via het volgende bruggetje de Geul over Steek
schuin R de binnenplaats van de hoeve over. Ga
dan L over het kasseienpad langs het grote
waterrad van de watermolen de Volmolen (18e
eeuw).
(De watermolen is elke 2e en 4e zaterdag van de
maand voor bezichtiging in gebruik.
Deze molen is lange tijd in gebruik geweest voor het
‘vollen’ van geweven stoffen tot viltig en sterk laken.
De stof werd daarvoor gedrenkt in een mengsel met
ranzige boter of gerotte urine en bewerkt met
stampers
die
door
het
waterrad
werden
aangedreven. In 1872 is de Volmolen omgebouwd tot
graanmolen).
Hier bij het waterrad staat ook het bakhuis. I.v.m.
brandgevaar stond het bakhuis los van de hoeve).
Via draaihekje (stegelke) loopt u het weiland
binnen en volg het pad RD. Aan het einde van het
weiland gaat u voor het volgende stegelke R door
het weiland omhoog met links een meidoornhaag.

2. Boven bij zitbank, een genietplekje met
prachtig uitzicht, verlaat u via het draaihekje het
weiland. Ga dan meteen R (blauwe rechthoek)
door het volgende stegelke en volg RD het pad
door het weiland met rechts in het begin van u de
meidoornhaag. Beneden verlaat u via draaihekje
het weiland en volgt u het pad RD. Via het
volgende stegelke verlaat u dit pad en ga dan R
(blauw) het holle pad omlaag.
3. Beneden loopt u via draaihekje een weiland
binnen en loop dan nog even RD. Steek dan R
(blauw/geel) via ijzeren bruggetje de 58 km lange
Geul, een zijbeek van de Maas en het snelst
stromend riviertje van Nederland over en volg het
pad gelegen tussen twee meidoornhagen.
Boven aan de smalle asfaltweg gaat u R.
(Na 100 m passeert u links een wegkruis en rechts
passeert u de hoeve Vernelsberg (nr. 3/zie
infobordje.
100 m verder ziet en hoort u rechts beneden het punt
waar de molentak van de Volmolen zich afsplitst van
de Geul).
Aan de 4-sprong bij zitbanken en links boven de
Calvariekapel (begin 20e eeuw/zie infobord) gaat
u R (geel/blauw) via het draaihekje de weilanden
in (Geuldal). Negeer bruggetje rechts en meteen
daarna steekt u via het volgende bruggetje weer
de Terzieterbeek over en volg het pad RD. Steek
de doorgaande weg over en u komt weer bij
herberg/hotel de Smidse, de sponsor van deze
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken.
(Als u aan de voorrangsweg L gaat, dan komt u na
10 m bij de Terpoorter bron, een voormalige
wasplaats en waterput. Zie infobord.
Het terras van de herberg is “beroemd” omdat het in
menige reclame te zien is).
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