Boswandeling hellingbos Epen
Boswandeling door bijzondere bossen in het Heuvelland
Een heuvelachtige tocht in het uiterste zuidoosten van Nederland. In Zuid-Limburg
groeien bostypen die je nergens anders in Nederland kunt vinden. De wandeling gaat van
Epen via een holle weg naar de haagbeukenbossen en de veldbies-beukenbossen van
het Vijlenerbos. Van daar gaat de tocht langs heggen tussen de velden door naar het
Geuldal en de Heimansgroeve waar de oudste gesteenten van Nederland te vinden zijn.
Routebeschrijving
1. Vanaf bushalte Julianastraat (in richting Epen) RA naar beneden, Krekelstraat. Aan het
eind RA en eerste smalle pad LA, Bovenpad (gele en blauwe paaltjes). Op Y-splitsing
RA. Op driesprong bij vakwerkhuis met Christusbeeld RA (gele en blauwe paaltjes). Op Tsplitsing bij caf? De Smidse LA, asfaltweg volgen. RA over bruggetje (grindpad langs
sportpark). Op verharde weg LA en daarna op grote weg RA, beekloop oversteken. Je
passeert de Wingbergerhoeve aan de rechterhand. LA asfaltweggetje (blauwe paaltjes,
langzaam stijgend). Weg schuin oversteken wandelpad omhoog, holle weg (A).
2. Na 350 m in bosrand op kruising RD. Op grote kruising LA langs slagboom (gele paaltjes,
stijgend). Op T-splitsing LA (gele paaltjes). Bij eerste kruising scherp RA, omhoog (gele
paaltjes). Op T-splitsing LA (rode paaltjes). Bij driesprong RD (er komt van rechts een
ruiterpad bij). Bij kruising LA zigzag naar beneden. Op kruising RD, rode paaltjes volgen.
Na 500 m in bosrand op T-splitsing RA. Na 200 m bankje in eiken-haagbeukenbos (B).
3. Hierna pad vervolgen (maakt boog naar rechts weer het bos in, rode paaltjes). Na 200 m
op kruising RD (rode paaltjes volgen). Na 200 m op viersprong rechts aanhouden (rode
paaltjes verlaten). Einde weg, bovenaan, op T-splitsing LA en RA (bij metalen
afsluitboom). Bij grote zwerfsteen (C) RA (klein paadje).
4. Op kruising RD en na 50 m op Y-splitsing RA (rode paaltjes volgen naar beneden).
Beneden op T-splitsing RA langs poeltje en meteen bij kruising RD omhoog (rode
paaltjes verlaten). Na 100 m aan het eind op T-splitsing rechts (rechte weg omhoog door
sparrenbos steeds RD volgen). Je passeert een bankje met uitzicht op Vijlen (D). Weg
vervolgen en verharde weg RD oversteken, bosrand volgen. Je passeert een bankje en
het pad maakt bocht naar R, daar meteen LA en einde pad RA. Dit pad passeert enkele
weitjes (aan beide zijden). Bij hoek met weiland rechtdoor pad het bos in (gele paaltjes).
Doorlopen tot aan asfaltweg en scherp LA (langs metalen afsluitboom, blauwe paaltjes).
5. Op Y-splitsing LA (blauwe paaltjes). Bij bankje RD naar beneden, in het dal LA (blauwe
paaltjes). Bij hoek van weiland RA (blauwe paaltjes). Na 400 m eerste pad RA (blauwe
paaltjes). Op kruispunt met bankje RA (blauwe paaltjes gaan hier RD). Op kruispunt met
ATB-route RD. Op Y-splitsing LA. Verharde weg RD oversteken (voor boscaf? 't Hijgend
Hert hier LA). Na 250 m op 1e kruising, bij grote hulststruik, RA (klein paadje, groene
markering verlaten) door Veldbies-beukenbos (E). Je kruist een pad. Parkeerplaats
passeren (aan je rechterhand een speelveld met hut) en op verharde weg RA,
Epenerbaan.
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6. Op kruising verharde weg (Rugweg) LA. Voorbij pad naar parkeerplaats eerste pad RA
(blauwe paaltjes). Na 150 m pad naar links negeren en RD (blauwe paaltjes verlaten). Na
75 m uitstapje RA op en neer naar zandstenen daarna pad vervolgen. Op vijfsprong
schuin rechts oversteken (tweede afslag, ATB route). Op driesprong van verharde wegen
RD in de richting van een parkeerplaats, Zevenwegenweg.
7. Vlak voorbij parkeerplaats op zevensprong scherp LA (holle weg naar beneden). Op
verharde weg LA. Eerste zandpad rechts, dalend (blauwe paaltjes). Na 600 m op kruising
RA. Voorbij caf?/camping Cottesserhoeve, RD dood-lopende weg in.
8. Brug aan je linkerhand negeren. Voor Hoeve Bervesj weg naar links aanhouden, en door
draaihekje. Links aanhouden (beek volgen) langs Heimansgroeve (F). De Geul 1 km
blijven volgen door draaihekjes. Bij bruggetje LA, Geul oversteken naar pad tussen
meidoornheggen door. Aan het eind op verharde weg RA. Tegenover kapelletje
draaihekje RA (gele en blauwe paaltjes). Bij Caf? De Smidse RD (Molenweg). Bij
vakwerkhuis met Christusbeeld LA. Aan het eind RA. Eerste straat LA, Krekelstraat.
Praktische informatie
Lengte van de wandeling
15 km, overwegend onverhard
Parkeren
Bij het VVV Epen.
OV
Halte Julianastraat Epen, lijn 57 (Maastricht - Gulpen), uurdienst
Horeca
Boscaf? 't Hijgend Hert, tel: 043 3062499
Camping Cotesserhoeve (niet altijd open, tel: 0434 551352
In Epen en Terpoort diverse horecagelegenheden.
Achtergrondinformatie
A: Vanaf Epen gaat de weg omhoog door een holle weg, die diep is uitgesleten doordat
er bij regenval een beekje doorheen loopt. Aan de kanten komt kalksteen aan de
oppervlakte. Er groeit een gevarieerd doornstruweel met meidoorn. Let ook op de vele
knotbomen.
B: Onderaan de helling is de grond voedselrijk en vochtig en vind je een eikenhaagbeukenbos. Naast het bankje staat een haagbeuk met zijn grillige stam. Ook staat
hier veel zoete kers en groeien er in het voorjaar veel bosplanten.
C: Nabij een oude groeve ligt hier tussen esdoorns en beuken een grote zwerfkei uit het
Tertiair.
D: Vanaf dit bankje heb je prachtig uitzicht op het kerkje van Vijlen, het hoogst gelegen
kerkje van Nederland. De bossen hier zijn rond 1930 aangeplant op grond die als heide in
gebruik was.
E: Boven op het plateau ligt een laag vuursteen op de kalkgrond, waardoor de bodem
veel minder kalkrijk is. Hier valt door stijgwinden de meeste regen van Nederland. Dit is
de enige plek waar Veldbies-beukenbos zicht thuis voelt. Het bos is eeuwenlang als
middenbos beheerd en mag zich tegenwoordig vrij ontwikkelen.

F: In de flank van het Geuldal ligt de Heimansgroeve. Hier komen de oudste gesteenten
van Nederland aan de oppervlakte. In het Geuldal staan populieren; op de flanken
prachtige doornstruwelen.

Route en tekst van deze wandeling zijn gemaakt door Jan Ensing. Deze wandeling is als
pdf-bestand met topografische kaart en GPS-track te vinden op Wandelzoekpagina:
www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/boswandeling-hellingbos-epen/16180/.
Opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina.

Deze wandeling wordt –gebundeld met 13 andere wandelingen– uitgegeven in de mooie
gids ‘De mooiste boswandelingen van Nederland’ door Jan Ensing. Deze gids is
verkrijgbaar op de website van Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig
(www.gegarandeerdonregelmatig.nl).

