
883. EPEN 13,8 km – 7,8 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 
 
 

 
 

 
 



  blz 2 van 4 

 

Tijdens deze heuvelachtige en panoramische grens wandeling wandelt u via mooi pad naar de buurtschap 
Diependal en dan loopt u door het Onderste bos omhoog naar de Belgische grens. Via prachtig hol pad 
loopt u omlaag naar het Gulpdal en de buurtschap Nurop. Via mooi uitzichtpunt komt u in Slenaken.  De 
terugweg loopt u o.a. een steil bospad omhoog en komt u in de buurtschap Heijenrath, waar de hoogst 
gelegen hotels van Nederland staan.  Dan loopt u via graspad naar de buurtschap Eperheide en dan loopt u 
met een schitterend panorama door de weilanden omlaag. Daarna is het alleen maar dalen tot bij de 
herberg. Aan het eind bij De Smidse is het goed toeven op het zonnige terras. Deze wandeling biedt mooie 
uitzichten op het heuvelland. U kunt de route inkorten tot 7,8 km. 
. 

 
 

Startadres: Herberg De Smidse,  Molenweg 9, Epen.  U kunt parkeren langs de weg. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,84 km  3.30 uur  136 m  273 m 

 
 

883. EPEN 13,8 km – 7,8 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de herberg 
steekt u de doorgaande weg over en steekt u via  
bruggetje het beekje “Dorphoflossing” over.  
 

(Als u aan de voorrangsweg R gaat, dan komt u na 
10 m bij de waterput Terpoorterbron (zie infobord)).  
 

Volg nu RD het pad door het weiland. Via 
bruggetje steekt u de Terzieterbeek over. Negeer 
zijbruggetje links en loop verder RD door het 
weiland.   
 

(Als u hier L gaat, dan komt u via het bruggetje bij de 
watermolen “de Volmolen” (1882) Steek de 
binnenplaats over en u komt bij het grote waterrad 
waar ook een bakhuisje staat).  
 

Via draaihekje (stegelke) verlaat u het weiland en 
loop dan RD (Smidsberg) de asfaltweg omhoog 
met links boven de Calvariekapel. Na bijna 100 m  
wordt de asfaltweg een licht stijgende veldweg. 
Aan de 3-sprong bij boomkruis gaat u R de 
asfaltweg omlaag. Beneden aan de T-splitsing bij 
zitbank, treurwilg en Terzieterbeek  gaat u R 
richting Epen.  Na  50 m gaat u  L het pad 
omhoog.   Volg nu via stegelkes dit licht stijgende 
kronkelende pad met rechts van u het beekje 
“Fröscherbron”.  
 

(Een eind verder heeft u rechts mooi uitzicht op 
vakwerkhuisjes in de buurtschap Diependal).  
 

Na 500 m gaat u  R de brede trap omlaag en steek 
via bruggetje het beekje over en volg het licht 
stijgende pad via stegelke RD met rechts van u 
nog steeds het beekje “Fröscherbron”. Ga aan 
het eind het trappenpad omhoog ga dan boven bij 
infobord in de buurtschap Diependal L over de 
smalle asfaltweg.   
 

2. Waar na 200 m de smalle asfaltweg bij zitbank 
en bij waarschijnlijk het enige echte boomkruis in 

Limburg naar links buigt, gaat  u R de veldweg 
omhoog.  Na ruim 300 m gaat u aan de 3-sprong 
bij verbodsbordje RD verder omhoog met rechts 
de bosrand en links een weiland.  
 

(Als u hier aan de 3-sprong 10 m R gaat, dan komt u 
bij zitbank, een genietplekje met prachtig uitzicht).  
 

Na 50 m gaat u bij afsluitboom en het grote 
infobord “Onderste en Bovenste 
Schweibergerbosch“ R het brede bospad 
omhoog  
 

(Kijk hier nog even naar links. Voor u ziet  kasteel 
Beusdael (België) en schuin links ziet u de 133 m 
hoge tv-toren in het Aachener Wald).  
 

Bijna boven aan de 3-sprong gaat u RD (nog even) 
omhoog met rechts een heideveldje en even 
verder passeert u twee zitbanken, genietplekjes. 
Aan de 4-sprong, einde heideveldje,  gaat u L.  
 
(Degene die 7,8 km loopt, gaat hier R (geel-rood) 
over de bosweg met rechts het heidegebiedje. 
Negeer zijpaden. Na ruim 400 m gaat u aan de 3-
sprong RD. Meteen daarna gaat u L (geel-rood) over 
de bosweg. Negeer zijpaden en volg geruime tijd RD 
(geel-rood) de bosweg, die na 250 m rechts door de 
bosrand buigt. Na bijna 1 km gaat u aan de 4-sprong 
bij infobord en picknickbank L (geel-rood) over de 
brede grindweg. Steek bij wegkruis, twee zitbanken 
en ANWB-wegwijzer de voorrangsweg over en loop 
RD (Schweibergerweg) richting Mechelen. Ga nu 
verder bij **** in punt 5).   
 

Meteen daarna aan de 4-sprong bij groot 
boomkruis gaat u RD (geel-rood) langs de 
afsluitboom.  
 

(Dit gietijzeren kruis is geplaatst na de 2e 
wereldoorlog door Twen Mordang, inwoner van 
Eperheide.  

http://www.smidse.nl/
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Hij was in de oorlog als militair een tijdje 
gestationeerd in het Zeeuwse Veere. Het was voor 
hem een zeer moeilijke tijd, vooral om zijn grote 
familie in Epen zomaar achter te laten. Maar hij is de 
oorlog goed doorgekomen evenals zijn hele familie. 
Uit dankbaarheid voor de goede afloop plaatste hij  
dit kruis hier in het Bovenstebos). 
 

Na 200 m gaat u aan de Y-splitsing R. (U verlaat 
hier de geel-rode route). Let op! Bijna 300 m 
verder, aan het einde van de rechts staande 
afrastering aan de bosrand, loopt u nog circa 25 
m RD en ga dan  R over het smalle pad. Steek 
vlak daarna het weiland/grasveld RD over naar de 
rechter hoek.  
 

(Staat hier het gras hoog en moet nog gemaaid 
worden, volg dan het bospad nog even RD. Voorbij 
zitbank gaat u bij grenspaal nr. 15 en bij afsluitboom 
R (blauw) over het graspad. Aan de grindweg gaat u 
R (blauw/89). Negeer zijpaden en volg de grindweg 
circa 700 m RD. Ga dan verder bij punt 3).   
 

Bij afsluitboom gaat u R (89) over de grind- 
veldweg. Negeer zijpaden en volg geruime tijd 
deze veldweg. (U loopt nu over Belgisch 
grondgebied).   
 

3. Na 600 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank en 
wegkruis RD/R (89) over de asfaltweg. Meteen 
daarna gaat u bij afsluitboom en 
wandelknooppunt (wkp) 89 L (88) over het 
bospad.   
 

(Als u hier 150 m RD over de asfaltweg loopt, dan 
komt u bij  ijsboerderij Gelatofarm, waar u op het 
terras een heerlijk ambachtelijke hoeve ijsje kunt eten 
of een kop koffie of iets anders kunt drinken. 
Geopend tijdens de zomertijd.  
 

Hier bij de Gelatofarm ziet u rechts de (vervallen) 
Hoeve Gieveld  (1750), die hoorde bij de in Teuven 
gelegen  voormalige abdij van Sinnich (zusters van 
de kanunnikessen)). 
 

Een eind verder heeft bij elektriciteitsdraden links 
mooi uitzicht op Teuven o.a. op de  Sint-
Pieterskerk (1877). Aan de 3-sprong loopt u RD 
(88) verder omlaag over het steeds maar mooier 
wordende pad.. Beneden vlak voor de Gulp gaat u 
R (88) het trappenpad omhoog en ga boven links 
omlaag. Steek beneden het bruggetje over en 
volg het pad RD met links van u de meanderende 
Gulp. Aan de veldweg bij boomkruis gaat u L (88) 
en loop even verder over het smalle pad langs de 
beek. Steek bij zitbank de Gulp over en loop RD  
(I gen Treut) de veldweg omhoog, die even verder 
bij waterzuiveringsinstallatie Aquafin een 
stijgende asfaltweg wordt. Boven aan de 3-
sprong in het buurtschap Nurop gaat u L (88) 
omhoog. Vlak daarna aan de ruime 3-sprong bij 
wkp 88, wegkruis type vliegermodel en 
picknickbank gaat u R (87/Plankerweg). Meteen 
daarna aan de 3-sprong bij wkp 87 gaat u R 
(70/Nuroperveld) over de doodlopende asfaltweg.   
 

(Bij huisnr. 3 staat een vakwerkbakhuis 
(eind18e/begin 19e eeuw)) 
 

Negeer zijweg links omhoog  De asfaltweg wordt 
een veldweg. Beneden bij grenspaal no. 18 loopt 
u Nederland weer binnen en volg het stijgende 
pad RD. Boven aan de 4-sprong bij wkp 70, 
veldkruis, wegwijzer en zitbank (prachtig uitzicht) 
gaat u R (rood/blauw) omlaag richting Slenaken. 
Negeer na 300 m graspad links omlaag. 
 

4. Beneden aan de T-splitsing bij wegkruis in 
Slenaken gaat u L omlaag (rood).    
 

(U kunt hier  pauzeren bij hotel restaurant Klein 
Zwitserland, sponsor van deze wandelsite. Aan de 
achterkant is een prachtig tuinterras met mooi 
uitzicht. Wandelaars zijn welkom. Zeker doen).  
 

Bijna beneden passeert de rijksmonumentale H. 
Remigiuskerk.  
 

(U kunt hier ook  via het kerkhof met de vele 
gietijzeren zwarte grafkruisen lopen. De huidige vorm 
van de kerk dateert uit 1793. Zie voor meer info 
infobordje naast de ingang van de kerk. Op het 
kerkhof staat een groot H. Hartbeeld en een oorlogs- 
bevrijdingsmonumentje).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L.  
 

(Hier staat de  “kerkbron” met het kunstwerk “moeder 
en kind”. Zie voor meer info infobordje aan muur. Aan 
de kerk hangt hier  een groot muurkruis uit 1856).  
 

Meteen daarna aan de voorrangsweg bij ANWB 
wegwijzer en Mariakapelletje (1817) in muurnis 
van de tuinmuur van de hoger gelegen grote 
pastorie (18e eeuw)  gaat u R omlaag.  
 

(Even verder ziet u links boven bij bushalte een 
prieeltje dat in de tuin van de pastorie staat) 
 

Na 150 m steekt u beneden bij Uitspanning 
Samen de Gulp over en steek meteen L de 
doorgaande weg over.  
 

(Als u hier meteen na de Gulp bij wegkruis en zitbank  
R (Waterstraat) gaat, dan komt u na 60 m bij het 
rustig gelegen eetcafé ’t Stegelke. Een leuke 
pauzeplek met terras).  
 

Loop nu meteen bij ingang van links gelegen  
grote parkeerplaats en bij mountainbike 
routebord Heuvelland RD het asfalt- voetpad  
omhoog dat links van de doorgaande weg is 
gelegen.  Na 50 m bij bord “einde bebouwde kom 
Slenaken” gaat u L (geel) en loop het brede 
(grind)pad door het weiland omhoog.  
 

(Als u hier even RD het asfaltpad omhoog loopt, dan 
komt bij zitbank, Mariagrot (1935) en het 
herinneringskruis aan de markante pastoor Leon 
Crombach, die van 1962  tot in 2007 pastoor van 
Slenaken was. De route volgend heeft u halverwege 
het weiland bij zitbank mooi uitzicht over het 
Gulpdal).  
 

Boven volgt u RD (geel) het smalle pad dat het 
Grote Bosch  inloopt en dan schuin links omhoog 
buigt en een hol stijgend bospad wordt.  
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Aan de 4-sprong gaat u RD verder omhoog. (U 
verlaat hier de gele route). Negeer zijpaden en blijf 
RD omhoog lopen.  
 

5. Na 250 m gaat u boven aan de 4-sprong in de 
bosrand, met links een zitbank, RD (groen) over 
het smalle pad. Vlak daarna passeert u twee 
draaihekjes. Blijf het smalle pad, gelegen tussen 
afrasteringen, boven over het plateau van 
Eperheide, RD volgen. Aan de asfaltweg in 
Heijenrath gaat u RD.  Vlak daarna aan de 3-
sprong gaat u R. Steek voorbij het mooie 
vakwerkhuis de doorgaande weg over en loop RD 
(Kromsteeg).   
 

(Hier in Heijenrath  staan de hoogstgelegen hotels 
van Nederland).  
 

Aan de doorgaande weg gaat u R. 
 

(U passeert brasserie de Zegelskoël, een leuke 
pauzeplek).   
 

Let op! 30 m verder voor enkele picknickbanken 
gaat u L over het grasveld met rechts een mooie 
waterpoel. Steek voorzichtig de doorgaande weg 
over en loop RD over de veldweg.  Aan de T-
splitsing, waar de veldweg naar links buigt,  gaat 
u R over het graspad dat 100 m verder links 
omlaag buigt. Aan de T-splitsing, nabij 
wilduitkijkhut, gaat u R (zwart) over de veldweg. 
Steek de voorrangsweg over en ga L (blauw) het 
asfalt- voetpad omlaag.  Boven aan de 4-sprong 
bij zitbanken, wegkruis en ANWB wegwijzer gaat 
u L (Schweibergerweg) over de asfaltweg richting 
Mechelen. **** Na 100 m gaat u  R over het brede 
graspad met rechts afrastering van weilanden. 
Aan de asfaltweg in de buurtschap Eperheide 
gaat u L.   
 

6. Waar na 150 m de asfaltweg, voorbij het laatste 
huis (nr. 20) naar links buigt, gaat u bij twee 
ijzeren hekken R (rood) over het smalle pad 
gelegen tussen afrastering en meidoornhaag. Het 
pad wordt na 100 m een dalend pad met voor u 
schitterend uitzicht over het vijf sterren 
landschap Zuid-Limburg o. a op de hooggelegen 
kerk in het bergdorpje Vijlen. Na 300 m steekt u 
RD het grasveld over. Beneden bij draaihekje 
gaat u R  de smalle asfaltweg omlaag.  
 

(Even verder bij zitbank kunt u verder genieten van 
het prachtige landschap).  
 

Vlak voor het tweede links staande huis (huis 
beneden met houten zijgevel en muurkruisje) gaat u 
L (zwart) het pad omlaag. 
 

(Voordat het pad weer omhoog gaat, ziet u rechts 
wijngaard Le Coq Frisé).   
 

Waar het pad rechts omhoog buigt, negeert u 
klaphek links.  
 

(Bijna boven aan het eind van de rechts gelegen 
bosrand, passeert u bij begin rechts gelegen 
grasland een mooi smeedijzeren veldkruis. Links 
heeft u weer schitterend uitzicht).   
 

Boven aan de T-splitsing bij de witte 
vakantiehuizen en de achterkant van het 
voormalige hotel Ons Krijtland (nu U-center (GGZ-
kliniek) gaat u R over de  asfaltweg, die even 
verder naar links buigt. Aan doorgaande weg bij   
wegkruis gaat u L omlaag. 20 m verder steekt u 
voorzichtig R deze weg over en ga dan L het 
asfaltpad omlaag.   
 

7. Meteen daarna, voor grote parkeerplaats, gaat 
u R (rood/geel) het asfaltpad  omlaag. Bij zitbank 
en links op de parkeerplaats staand 
oriëntatiebord, loopt u RD de veldweg/(gras)pad 
omlaag met voor u weer prachtig uitzicht.  
 

(Rechts in de verte ziet u weer kasteel Beusdal).   
 

Negeer zijwegen en loop in Epen RD (Heerstraat) 
de asfaltweg omlaag. Steek beneden de 
voorrangsweg over en loop bij boomkruis RD 
(Bovenpad) de smalle doodlopende asfaltweg 
omlaag. Vlak daarna gaat u  aan de Y-splitsing R  
de mooie smalle holle asfaltweg/voetpad omlaag. 
Beneden aan de T-splitsing bij vakwerkhuis en 
wegkruis type vliegermodel gaat u R omlaag. U 
komt weer bij  herberg/hotel de Smidse, de 
sponsor van deze wandeling, waar u op het terras 
of binnen in de knus ingerichte herberg de 
wandeling kunt afsluiten met een hapje en 
drankje 
 

(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).

 

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.   


