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Deze wandeling is een grensoverschrijdend avontuur tussen Eperheide en Teuven.
De wandeling trekt hoofdzakelijk door of langs bos. Daarbij wordt er ook geklommen en
gedaald. Vanuit Nederland gaat u door het Onderste en Bovenste Bos naar België. Aan de
andere kant van de grens komt u in België nabij de vroegere landgoederen Sinnich. Vandaar
gaat u over heuvels terug. 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 van een wandeling van ongeveer 10 kilometer kunnen genieten.
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 route zoals hierboven
beschreven staat.

Samenstelling van de route
De route is ongeveer 10 kilometer lang.
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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.
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Steek op de vijfsprong recht over: ga het bospad op langs de slagboom met het bordje "Bovenste
Bos". Weldra komt u op een y-splitsing in het bos.

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 smal paadje op. Dit paadje lag voorheen verscholen
achter dicht bijeenstaande berkenboompjes. Maar deze zijn pasgeleden gekapt zodat u nu aan de
linkerkant een gerooid veld heeft. Let dus even goed op om dit paadje te vinden......Ben u op dit
paadje dan komt er vrijwel meteen een 4-sprong van paadjes. Steek hier over en ga rechtdoor verder
over weer een smal pad. 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 in bepaalde jaargetijden
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
Terug naar Nederland (afstand: 0,5 kilometer)
Ga op de T-splitsing linksaf: de stijgende asfaltweg door het bos. Na enkele tientallen meters maakt
deze asfaltweg een scherpe bocht naar rechts. U volgt deze bocht NIET want u gaat rechtdoor: de
grindweg door het bos. Volg deze grindweg: deze stijgt sterk door het bos. Negeer eventuele zijpaden
totdat u boven op de heuvel uitkomt op een grote 4-sprong van brede grindwegen.
Terug naar het Bovenste bos (afstand: 1,5 kilometer)
Op deze 4-sprong steekt u over: ga aan de overkant rechtdoor verder over een brede grindweg. Deze
begint weldra aan een afdaling. Geleidelijk daalt u met 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.
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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 linksaf tussen bosrand (links) en weilanden van de camping (rechts). Weldra gaat
u het bos weer in. Ga linksaf op de y-splitsing met een ruiterpad. Op de daarop volgende 3-sprong
met een bank gaat u rechtsaf. Na een halve boog naar links gaat u op de 3-sprong rechtsaf. U loopt
naar een weiland en gaat via een draaideurtje naar binnen. Steek het weiland recht over: loop naar de
scheve boom met maretakken aan de overkant. Rechts van die boom is in de haag weer een
draaideurtje. Ga daardoor het volgende weiland in. Steek ook deze weide recht over. Volg de haag
aan uw rechterkant. Ga in de omheining aan de overkant door het draaideurtje heen. Steek het
veepad over. Ga aan de overkant weer door een draaideurtje. Volg het smalle paadje tot op de
asfaltweg. Ga linksaf de Julianastraat op. Volg 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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Routekaart Korte Struin 2:
Boswandeling tussen Eperheide en Teuven

Meld routeveranderingen voor andere lezers
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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

BEFCO 2009
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