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Struinen van Eperheide
naar Sippenaeken via Hombourg

Zicht op Teuven

Een typisch grensgeval:
Een grensoverschrijdend avontuur van Eperheide naar Hombourg
Door: Frans Sijben - Nijmegen - december 2005
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Deze wandeling belooft een grensoverschrijdend avontuur vanuit Eperheide via het Walloonse
Hombourg naar Sippenaeken om vervolgens weer terug te keren naar Nederland. Het avontuur
bestaat onder andere uit een klimtocht door weilanden over de hellingen rondom
Hombourg. De paden kunnen zeer modderig zijn door omlaagkomend hellingwater hetgeen
extra aandacht vergt. Goede schoenen of laarzen zijn dan ook sterk aanbevolen. De wandeling
trekt meestal door bos of weiland. Vanuit Nederland gaat u door het Onderste en Bovenste Bos
naar België. Aan de andere kant van de grens trekt u door de vroegere landgoederen Sinnich
en Obsinnich. U komt uit in de heuvels rondom Hombourg: daar trekt de wandeling door
weilanden. Via een stuk asfalt bereikt u Sippenaeken. Na nog een stukje weiden duikt u dan het
bos weer in. U gaat over de helling door het landgoed Beusdal terug naar de grens. In
Nederland loopt u langs de rand van het Bovenste & Onderste bos. U heeft een prachtig
uitzicht over het Geuldal met her en der verspreid kleine gehuchten. Na een laatste klim bereikt
u via het Onderste Bos en wat weilanden weer de schaapskooi in Eperheide . U heeft dan niet
alleen 20 of 15 kilometer erop zitten maar u bent ook een ervaring rijker met de Euregio
"Charles le Magne". Loop deze wandeling en ervaar uw Europeaanschap aan den lijve.

Hoe bereikt u het startpunt?
U start in Eperheide bij de "Schaapskooi Mergelland" aan de Julianastraat: de verbindingsweg tussen
Epen en Slenaken. De Schaapskooi is tevens een Informatiecentrum van Staatbosbeheer. Het
startpunt kunt u als volgt bereiken:
Openbaar vervoer:
Vanuit Centraal Station Heerlen: neem de trein naar Valkenburg. In Valkenburg neemt u bus 49
Veolia richting Gulpen. In Gulpen stapt u over op bus 57 Veolia. U stapt uit bij Hotel Gerardushoeve in
Eperheide.
Vanuit Stadsschouwburg Heerlen: neem bus 43 Veolia richting Vaals. Stap op de Rijksweg
Provincialeweg Wittem over op bus 50 van Veolia naar Gulpen. In Gulpen stapt u over op bus 57
Veolia richting Maastricht.
Vanuit Centraal station Maastricht: neemt u bus 57 Veolia richting Gulpen. U stapt uit bij Hotel
Gerardushoeve Eperheide (Julianastraat).
Eigen vervoer:
Met de eigen auto neemt u op de A2 de afslag A76 (richting Heerlen, Aken). Op knooppunt Bocholtz
neemt u de afslag Vaals. Komt u via de N281 dan houdt u ook de richting van Vaals aan. Op rijksweg
N278 gaat u richting Maastricht. In Wahlwiller slaat u linksaf richting Mechelen & Epen. In Epen slaat u
rechtsaf naar Slenaken. Boven op de berg komt u in Eperheide. Sla linksaf de parkeerplaats op naar
de schaapskooi Mergelland.
Komt u via de A2 naar Maastricht dan neemt u afslag 55 Gulpen & Vaals.U rijdt via de N278 tot in
Wittem en slaat daar rechtsaf naar Mechelen & Epen. Volg verder de routebeschrijving hierboven.
Samenstelling van de route
De route is 20 kilometer lang maar u kunt op punt B kiezen voor een afkorting tot 15,5 kilometer.
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De route
Van de schaapskooi naar het Bovenste bos (afstand: 2 kilometer)
Ga vanaf de parkeerplaats over de grindweg terug naar de asfaltweg –de Julianastraat. Ga linksaf en
loop via het voetpad aan de linkerkant van de weg. Ga linksaf de eerste grindweg in. Loop langs de
huizen naar het bos. Ga rechtdoor bij de zijweg van rechts. Ga in het bos linksaf op de t-splitsing en
loop over een veldweg tussen weilanden door. Ga rechtdoor op de kruising van bospaden: rechts van
de eik met een kruisbeeld. Ga linksaf op de schuine kruising van boswegen: links van het eilandje met
bank, eik en tamme kastanje. Maak de bocht naar rechts. Ga op de kruising van boswegen rechtsaf
het zandpad op. Op de kruising van wegen in het bos gaat u rechtdoor. Ga op de t-splitsing rechtsaf:
de bosweg op omhooggaand. U steekt een lichting over van heide en jonge bomen. U passeert aan
uw linkerkant een bank en duikt dan het bos weer in. Steek op de vijfsprong recht over: ga het bospad
op langs de slagboom met het bordje ‘Bovenste Bos’. Houd direct daarna links aan op de y-splitsing.
Na enige tijd komt u weer op een y-splitsing.
Van het Bovenste Bos naar de landgoederen Sinnich en Obsinnich (afstand: 2,6 kilometer)
U gaat op de y-splitsing naar rechts. Volg dit kronkelende pad met zicht op de velden aan uw
rechterkant. Op de driesprong met grenspaal 15 –1843 gaat u rechtsaf: passeer de slagboom en
grenspaal. U loopt de grens over met een weiland aan uw rechterkant. Op de grindweg slaat u
rechtsaf. Heeft u ongeveer driekwart van het aan de rechterkant liggend weiland gepasseerd dan slaat
u linksaf een pad in: bij de ijzeren slagboom met het bord “Verboden voor auto's motoren en
brommers. Volg dit pad rechtdoor. Dit daalt geleidelijk en verandert in een dalende holle weg. Als u
beneden het bos uitgaat dan slaat u op de t-splitsing linksaf het pad in langs de bosrand. Volg dit pad
met al zijn slingerbochten. Aan de rechterkant heeft u uitzicht op het Belgische plaatsje Teuven. Bijna
op het eind van het paadje komt u langs het kasteel en de watermolen van Sinnich. Steek in het bos
de kruising van holle wegen over. Volg rechtdoorgaand de holle weg omlaag totdat u benedenuitkomt
in de bocht van een asfaltweg. Ga linksaf de asfaltweg omhoog: loop langs de linker kant van de weg.
Links van de poort van een weiland slaat u linksaf een smal paadje in: dit klimt langs de wei tussen de
bomen omhoog. Het paadje kan soms overwoekerd zijn met planten. Het pad komt hogerop weer uit
op de asfaltweg. Ga linksaf de asfaltweg omhoog tot op de t-splitsing met een asfaltweg.
Door de bossen van Obsinnich naar het IJzeren kruis bij Hombourg (afstand: 2,6 kilometer)
U gaat op de t-splitsing rechtsaf: de iets dalende asfaltweg af. Na de bocht naar rechts slaat u linksaf
de brede bosweg in. Daal en stijg met dit pad. Opeens gaat de weg over in een weiland. Volg het pad
langs de boomrand aan de bovenkant van de weide. Op en neergaand loopt u naar de overkant waar
het pad verder gaat. Volg dit pad enige kilometers. Negeer een afslag naar rechts. Ga linksaf op de ysplitsing: aan de rechterkant van het pad staat een houten huisje. Met een bocht naar links gaat het
pad geleidelijk omhoog. Het bospad gaat over in een veldweg. Aan uw rechterkant heeft u een
prachtig uitzicht op weilanden en heuvels in de streek tussen Teuven en Hombourg. Ziet u de heuvel
met het grote gedenkkruis bovenop. Deze heuvel grenst aan het plaatsje Hombourg Links ligt de
helling waar u al die tijd langs gelopen bent. Volg deze veldweg tot op de 3-sprong met het zwarte
ijzeren kruisbeeld.
Bent u nog fit? Kunt u een extra wandeling van twee keer twintig
minuten nog aan? Bezoek dan het pittoreske plaatsje Hombourg. In
Brasserie "Le Grain d’Orge" kunt u iets gebruiken. "Le Grain d’Orge"
betekent: de graankorrel. Nadere info over deze Brasserie:
http://www.brasserie-graindorge.be
Hoe komt u daar? Ga bij het ijzeren kruisbeeld rechtdoor naar beneden.
Maak de bocht naar rechts ga over het spoor heen en ga rechtdoor op de 3sprong. Loop de veldweg af tot aan de boerderij (links) en het wegkruis
(rechts). Sla linksaf de kruisende asfaltweg op – loop deze helemaal af. Loop
rechtdoor op de 3-sprong voor de kerk. U komt aan een rijksweg. Aan uw
linkerkant ligt de Grain d’Orge.
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Van Hombourg door de weilanden (afstand: 0,9 km)
Op de 3-sprong bij het zwarte kruisbeeld gaat u linksaf de veldweg op. Voordat de veldweg begint aan
de sterke klim omhoog gaat u - achter
een groepje bomen - rechtsaf een
weiland in. Is de ingang tot de wei
gesloten dan gaat u via het ijzeren
klapdeurtje naar binnen. Steek de wei
recht over; volg daarbij de haag en de
prikdraad aan de onderkant van de
weide. Aan de overkant gaat u de weide
weer uit door het ijzeren klapdeurtje dat
staat achter de dikke boom met klimop.
Volg het pad tussen de bomen tot aan
de volgende wei met het volgende
ijzeren klapdeurtje. Steek ook deze
weide weer recht over naar de bomenrij
aan de overkant: volg ook nu weer de
draadafzetting aan de onderkant van de
weide. Aan de overkant vindt u rechts
van de bomenrij het ijzeren klapdeurtje.
Ga door dit deurtje en direct daarna nog
eens door een deurtje. U bent inmiddels
in de derde weide gekomen. Dit weiland
heeft aan de linkerkant een steile helling
met de bosrand aan de bovenzijde. U
gaat nu deze helling omhoog en zorgt
ervoor dat u boven uitkomt in het uiterst
rechtse puntje van zowel weiland als van
de bosrand. In die hoek van weiland,
bosrand en akker staat het klapdeurtje
dat toegang geeft tot het bos. U heeft
punt B bereikt.
Punt B: kiezen tussen een terugtocht naar Eperheide van 7 of van 13 kilometer
Op dit punt maakt u de keuze voor de korte variant of de lange variant.
Voor de korte variant gaat u verder in de tekst bij: Korte weg terug naar Eperheide
Voor de lange variant gaat u verder bij: Lange weg via Sippenaeken
Korte weg door het bos naar punt C (afstand: 2 kilometer)
Ga via het deurtje het bos in. Volg het daarachter liggend slingerende bospad - negeer alle zijwegen
van rechts en links. Het smalle paadje mondt uit op een kruisende brede keienweg boven op het
plateau. Ga rechtsaf op deze brede grindweg. Na enige honderden meters negeert u een van rechts
komende brede grindweg. U loopt nu een dikke kilometer tot aan de kruising met een asfaltweg (op
rechter hoek staat het monument ter nagedachtenis aan de "Fil Electrique"). U heeft punt C bereikt.
Ga in de tekst verder bij: Van punt C terug naar het Bovenste Bos.
Lange weg via Sippenaeken naar punt C (afstand: 7 kilometer)
Voor het klapdeurtje - met de rug naar de bosrand - loopt u langs de omheining (aan uw linkerkant)
het weiland omlaag. Maak met de omheining de hoek naar links. Loop verder rechts van de afzetting
door het weiland tot bij een steile helling omlaag. Ga hier omlaag en beneden ziet u tegenover u een
klapdeurtje(SIH blauwe kruisroute).
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Loop nu verder links van de haag totdat
- bij een boom - een hoek naar rechts
maakt. Loop vanaf de boom verder
rechtdoor in de eerdere looprichting en
hou de weideheuvel links van u. Daarbij
passeert u onder op het heuveltje een
hoge houten paal met het bordje "SIH
blauwe kruis". Let verder op deze hoge
houten palen in het weiland. De
volgende houten paal vindt u bij de
zinken veedrinkbak bij het hoogste punt
van de wei dat uitsteekt boven een
boerderij. Ga bij deze paal (SIH blauwe
kruis) onder de afzetting - ga linksaf
langs de afzetting door de wei in de
richting van de volgende houten paal.
Ga hier weer onder de draad door en u
komt in een boomgaard. Daal door de
boomgaard - rechts van de boerderij de helling af. Rechts naast de boerderij
staat een draaideurtje. Bent u daardoor
dan staat u op een asfaltweg: ga naar
rechts. Deze weg maakt verderop - voor
een huis een bocht naar rechts. Hier ligt
een 3-sprong: ga linksaf over het
graspad. Volg dit graspad en maak
uiteindelijk de bocht naar rechts: langs
een huis. Loop tot op een kruisende
asfaltweg: ga hier linksaf.
ALTERNATIEF: Is het graspad
onbegaanbaar dan houdt u op de 3-sprong rechts aan: volg de asfaltweg langs het huis. Tenslotte
daalt de asfaltweg en komt uit op een kruisende asfaltweg: linksaf. Loop over de grote weg: Geheut.
Loop aan de linkerkant van de weg. U komt langs het bordje "Sippenaeken - Terhaegen". Ga linksaf
op de kruising met de kapel St. Roche en hou de richting Sippenaeken aan. Ga rechtdoor op de 3sprong en loop aan de linkerkant van de weg Sippenaeken binnen. Volg de weg omhoog tot bij de
kerk en het plein.
Op het plein tegenover de kerk kunt u iets gebruiken. In café de Barbeau
is het goed toeven. Ook aan de straat tegenover de kerk ligt een
horecagelegenheid.
Na een eventuele pauze vervolgt u de weg door Sippenaeken verder omhoog. Uiteindelijk gaat u
achter huisnummer 31 linksaf de Rue de Broeck / Op ene Broek in. Volg deze weg omhoog (roodwitte
markering) en maak de bocht naar links (passeer huisnummer 38). De asfaltweg gaat in een grindweg
over. Maak de bocht naar rechts en loop langs het vakwerkhuis de holle weg omhoog. U komt bij een
weiland. Ga verder in de looprichting door het weiland - links van de boomhaag. Als deze bomenrij
ophoudt dan maakt u met het paadje de bocht naar links. Een stuk verder voor het prikkeldraad heeft
u aan uw rechterkant in de boomkant een draaideurtje. Ga hierdoor: u komt weer in een weide. Loop
nu deze wei omhoog met de boomhaag aan uw linkerkant. Op een gegeven moment maakt de haag
een haakse hoek naar links. Op dit punt gaat u rechtdoor verder. Steek het graspad over en loop nu
verder door de weide: de helling omhoog. Loop naar de bovenkant van de weide tot aan de bosrand.
Loop naar het uiterst linkse puntje van de boomrand. In die linkerhoek van het weiland staat weer een
draaimolentje (roodwitte markering). Ga hier door het bos in. Volg daarna het smalle paadje dat door
het bos omhoog trekt. Klim met het bospaadje het bos in. Loop rechtdoor. Na een tijdje komt u op een
splitsing voor een huis: ga hier rechts verder. Verderop - steeds rechtdoor lopend - komt er na een
bocht naar links een bosweg van rechts. Deze zijweg ligt aan een perceel met jonge aanplant.
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U gaat rechtdoor tot aan de t-splitsing met een brede grindweg. Ga op deze grindweg rechtsaf verder.
Loop rechtdoorgaand tot op de kruising met een asfaltweg met het monument van de Fil Electrique op
de rechter hoek. U heeft punt C bereikt.
Op de rechterhoek staat een monument ter nagedachtenis aan de
oorlogsslachtoffers in België. Het is ook een herinnering aan de "Fil
Electrique": de hoogspanningsdraad die in de eerste wereldoorlog de
oversteek van Nederland naar bezet Duits gebied moest verhinderen.
Van punt C: terug naar het Bovenste bos (afstand: 2 kilometer)
Steek de kruisende asfaltweg over en ga aan de overkant verder via de brede grindweg. U loopt weer
een heel eind totdat u op een schuine kruising komt van brede grindwegen. Ga op deze kruising
rechtsaf verder. U daalt geleidelijk de brede bosweg af. Maak de bocht naar links en daarna een naar
rechts. Onderweg steekt u ongemerkt de grens over. Volg dit pad verder met aan uw linkerzijde het
bos en weilanden aan uw rechterkant. Ziet u in het dal rechts van u het kasteel Beusdal liggen? Dit is
het centrum van de landerijen waar dit wandeling doorheen getrokken is. Inmiddels loopt u al langs
het Bovenste bos. Bijna op het einde van deze grindweg verschijnt er aan uw linkerkant een
geologisch monument. Direct daarna gaat het pad over in een asfaltweg en maakt een bocht naar
rechts. U volgt niet deze bocht maar gaat achter de bank en picknicktafel linksaf het bospad van het
Bovenste bos in. Klim dit pad omhoog en maak op een onduidelijke 3-sprong boven de bocht naar
rechts. Daarna komt u in het bos op een kruising van bospaden: rechts van deze kruising staat een
grote beuk met een kruisbeeld op de stam. Sla rechtsaf het paadje in dat naast deze beuk naar
beneden gaat. Het paadje ligt op de route van de roodgele paaltjes en eindigt beneden bij een bank.
Ga op de t-splitsing linksaf de veldweg omhoog met de bosrand aan uw linkerzijde. Loop deze
veldweg omhoog tot op de 3-sprong voor de ingang van het " Bovenste bos.
Van bovenste bos terug naar Eperheide (afstand: 3,2 kilometer).
Ga op de 3-sprong voor het "Bovenste Bos" rechtsaf en volg de veldweg met de bosrand aan de
linkerzijde en weilanden aan de rechterkant. Maak met het weiland een haakse hoek naar rechts. Sla
na de hoek linksaf een veldweg in bij het bordje "schietterrein". U heeft de hele tijd de bosrand aan uw
linkerkant. Ga op de 3-sprong met een veldweg links verder: de grindweg klimt langs de bosrand de
heuvel op. Boven komt u uit op een t-splitsing met een veldweg met de naam "Oosterberg".
Ga op de t-splitsing rechtsaf. Aangekomen bij de asfaltweg over de camping: ga linksaf. Loop deze
weg helemaal uit. Dan komt u weer op de Julianastraat in Eperheide. Ga linksaf verder over het
voetpad (aan de linkerkant van de weg). Na enige tijd komt aan uw linkerkant de grindweg die
toegang geeft tot de Schaapskooi en Informatiecentrum Mergelland. U bent dan weer terug bij het
startpunt.
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Route: Eperheide Hombourg Sippenaeken
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Vragen of reacties?
Zend uw reactie naar het STRUINBULLETIN!
Open hier het contactformulier
Op zoek naar meer struinroutes?
Open de website STRUINBULLETIN op adres:

http://home.kpn.nl/ms30ms10
Opsteller aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (de gevolgen
van) opgetreden routewijzigingen
of voor schade van welke aard dan ook
ten gevolge van handelingen of beslissingen gebaseerd op
bovenstaande informatie.

Meld routeveranderingen voor andere
wandelaars

BEFCO 2005
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