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Wandelingen in het Heuvelland en de Voerstreek
1 december tot 6 januari

Wandeling Epen ca. 8 - 10 km.
1. Vertrek vanaf de parkeerplaats achter de Kerk in Epen. We gaan naar rechts.
2. Na +/- 100 m. 1e straat links (Boeienstraat). Loop vervolgens richting de Julianastraat en neem rechts
het voetpad omhoog.
3. Vervolgens op nr. 20 Hotel De Berghoeve (kribke).
4. Vervolg de Julianastraat verder omhoog.
5. Op de parkeerplaats tegenover Hotel Ons Krijtland / Brasserie Heimans (staat het Kribke waar de
Kribkeswandelingen Heuvelland mee begonnen zijn). Bij de hoofdingang aan de overkant bij Hotel
Ons Krijtland staat nog een kribke.
6. Bij de hoofdingang de trappen of de rollerbaan naar beneden en direct rechtsaf, linksaf en linksaf en
dan staan we bij De Pannekoek (Krikbke).
7. Na de Pannekoek rechtsaf de Gulperweg in. Op nr. 4 Familie Hendrikx (Kribke).
8. Loop de Gulperweg terug en steek de Julianastraat over (weer heel goed opletten) en loop verder over
het voetpad omhoog aan de linkerkant van de weg tot aan Restaurant De Gerardushoeve (Kribke).
9. Vervolgens verder dit voetpad omhoog volgen tot bij het Mariabeeld (Kribke) op de Eperheide. Bij
vertrek een stukje teruglopen en neem het 1e voetpaadje rechts, naast huisnummer 33.
10. Rechtdoor lopen tot einde getske. 2 keer draaihekje door, 50 meter rechtdoor en dan draaihekje naar
links. Betonpad 50 meter volgen. Vervolgens Camping Oosterberg (Kribke) aan de linkerzijde.
Teruglopen en links aanhouden, om het gebouw heen en vervolgens de verharde weg over de camping
naar beneden.
11. Bij eerstvolgende splitsing naar rechts (richting bos). Bij driesprong aan de bosrand naar links. (langs
bosrand lopen met schitterende vergezichten ). Bij eerstvolgende driesprong weer naar links.
12. Bij viersprong rechtdoor (Dorphofweg blijven volgen ). Bij straatnaambord Dorphof rechtsaf.
13. Bij splitsing rechtdoor tot aan Hotel Inkelshoes (Kribke) op het terras aan de achterkant van het hotel.
KORTE ROUTE
Bij het verlaten van het terras gaan we terug vanwaar we zijn gekomen en nemen de 1e straat rechts
(Plaatweg). Bij viersprong links aanhouden richting de Volmolen.
14. Rechts aanhouden langs de Volmolen en vervolgens 1e pad links. Route verder oppakken bij punt 28.
U mist dan wel geweldige vergezichten!).

14.
15.
16.
17.

LANGE ROUTE
Bij het verlaten van het terras gaan we terug vanwaar we zijn gekomen en nemen de 1e straat rechts
(Plaatweg). Bij viersprong rechtdoor.
Een heel eindje rechtdoor blijven lopen richting Recreatieboerderij Tergracht.
Neem ca. 50 meter eerder het 1e voetpad links, richting de Geul.
Ga over het bruggetje van de Geul en ga direct naar links. Dit voetpad gaat over in een holle weg.
Na een stevige klim gaat deze weg over in een verharde weg bij buurtschap Camerig.

18. Neem nu de eerste weg rechts (bij 4 bomen met Kruisbeeld). Een schitterende omgeving met mooie
vergezichten en oude vakwerkhuizen.
19. Deze weg blijven volgen en na +/- 500m. gaat deze weg weer over in een onverharde weg.
20. Aan het eind van deze weg links.
21. Na +/- 50m. links aanhouden. ( i.v.m. uw veiligheid links blijven lopen )
22. Na +/- 100m. weg oversteken ( goed opletten) en bij Restaurant Buitenlust (kribke) genieten we even
van het uitzicht.
23. Loop hierna terug en steek de weg weer over ( i.v.m. uw veiligheid links blijven lopen ) en ga de berg
naar beneden richting Epen (Eperbaan).
24. Blijf de grote weg volgen tot aan Camping Restaurant Rozenhof (Kribke binnen) en hier de weg weer
oversteken (let heel goed op). Bij het verlaten van het restaurant terug de verharde weg (Eperbaan) op
en naar rechts.
25. Bij scherpe bocht Kruisbeeld links ingaan en voetpad naar beneden volgen.
26. Neem beneden het 1e voetpad naar rechts door draaihekje (langs de voormalige sportvelden). Aan het
einde rechts en na 10m. weer links.
27. Vervolg de wandeling verder en neem 1e straat links ( loop hier i.v.m. uw veiligheid aan de linkerkant
van de weg ).
28. Na +/- 200 m. Herberg De Smidse (Kribke). Staande met je rug naar De Smidse rechtsaf. In de bocht
wederom rechts de Wilhelminastraat op.
29. Na ca. 200 meter op nr. 53 De Kleikamer (Kribke).
30. Steek de Wilhelminastraat over en op nr. 50 Hotel Creusen (Kribke).
31. Steek wederom de straat ver en op de hoek ligt Hotel De Vier Jaargetijden (Kribke).
32. Steek het Bovenpad over en vervolgens rechts op de parkeerplaats de kerstboom van het
gemeenschaphuis Het Patronaat (Kerstboom met kinderwensen).
33. Vervolg de Wilhelminastraat en bij driesprong rechtdoor tot in de dorpskern. Direct links om de hoek
Hotel de Kroon (Kribke).
34. We steken de Wilhelminastraat over en zien Appartementen Hotel Ons Epen (Kribke).
35. Daarna rechtsaf de Kapelaan Houbenstraat in en we staan weer op het beginpunt.
Deze route werd u aangeboden door de deelnemende ondernemers uit het Heuvelland & de Voerstreek.
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