Bronnenland Epen
Ontdek de vele bronnen en beekjes die
uiteindelijk het snelst-stromende riviertje van
Nederland ‘De geul’ vormen. Allen hebben ze
een naam, velen ook een rijke geschiedenis.
Leer en beleef de stromen die de naam aan
Epen gegeven hebben.
Blauwe bordjes met witte pijl.
Paulsbron – Platergrub – Terzieterbeek –
Fröschebron – Helbergbeek – Tergraatbeek –
Elzeveldlossint – Lousbergbeek –
Klopdriesscherbeek – Dorphoflossing –
Vanaf de parkeerplaats bij Ons Epen steekt u
in de richting van de kerk het zebrapad over
en vervolgt de rout door de Kapl.
Houbenstraat.
Na 200 meter ziet u rechts de Paulusbron in
een stenen gebouwtje liggen (I-BORD).
Loop verder en neem direct de eerste weg
links omhoog, de Boeienstraat.
Na deze stevige klim komt u bij een kruising,
steek deze weg over en neem de eerste straat
rechts de Heimansstraat.
Loop aan het einde van de Heimansstraat
rechtdoor, de Witsebornsweg in; deze wordt
op een gegeven moment onverhard.
U nadert een drie-sprong, hier gaat u linksaf.
Bij de volgende vier-sprong rechtdoor en bij
de daarop volgende drie-sprong links
aanhouden (links in de weilanden ontspringt
de Platergrub).
Bij de verharde weg (Diependalsweg) gaat u
linksaf en bij de drie-sprong met rechts Hotel
Inkelshoes vervolgt u de route naar rechts
(links loopt de Terzieterbeek). U nadert een
groepje huizen en direct hierna neemt u de
route rechts door een mooi stukje natuur. U
blijft omhoog lopen en negeert de zijpaden.
Het laatste stuk moet u naar rechts lopen tot
bij de Fröschebron, en daarna enkel trappen
omhoog
tot
bij
de
verharde
weg
(Diependalsweg) (I-BORD).
Hier vervolgt u de route naar links, bij de driesprong houdt u links aan (Morgensweg) en
loopt deze verharde weg gewoon tot aan het
einde door. Bij de T-splitsing (Terzieterweg)
gaat u rechts en direct rechts ziet u de
Helbergbeek. Aan de linkerkant van de weg
stroomt de Terzieterbeek met ook een
waterpomp aan ‘het bronnetje van Terziet’ (IBORD).

U vervolgt de verharde weg en tussen twee
gebouwen in bij een beekje gaat u links een
onverhard voetpad op (I-BORD).
Vervolg dit voetpad door weilanden en berg
omhoog, u passeert verschillende hekjes.
Bij de verharde weg die nu volgt gaat u links
om vervolgens door een holle weg af te dalen.
Direct na de holle weg komt een Y-splitsing,
hier gaat u rechts omhoog (Kuttingerweg).
Aan het einde van deze doodlopende weg
vervolgt u de route naar rechts, dit is een
onverhard voetpad bergaf. Na ca. 100m gaat
u links langs de weilanden (rechts in het dal
ligt de Elzeveldlossing). Volg dit voetpad tot
bij de Geul en ga bij een grote boom met
draaihekje naar rechts. U volgt de rooute
stroomopwaarts met de Geul tot bij een
houten brug (I-BORD).
Ga nu naar links en u loopt langs de
rechteroever van de Geul. Volg de route langs
‘hoeve Bervers’ met het Berversbeekje. Loop
door het hek het beschermde Geuldal binnen,
houdt iets rechts aan en vervolg de route door
het bosje. U komt nu bij de Heimansgroeve (IBORD). U houdt links aan en blijft het voetpad
langs de Geul volgen (U passeert
achtereenvolgens de Belletbeek en de
Lousbergbeek). Op een gegeven moment
ziet u links een ijzeren brug. Steek deze brug
niuet over maar houdt rechts aan. Ga via een
draaihekje naar een holle weg, rechts ligt de
Lingbergbeek. Volg deze holle weg omhoog
en ga na ongeveer 200 meter naar links een
talud omhoog. Blijf dit voetpad volgen langs
een
meidoornheg,
u
kruist
de
Klopdriesscherbeek.
Ga door het draaihekje en steek door het
weiland recht over. Aan het einde van het
weiland gaat u weer door een hekje en dan
links naar beneden. Volg dit voetpad door het
weiland en vervolgens naar rechts (links ziet u
de Volmolen). Vervolg uw route langs de
voormalige voetbalvelden, loop over de
parkeerplaats P3 en langs het handbalveld
over een nieuwe brug tot bij een grote weg.
Hier loopt u links langs de Dorphoflossing.
Na 150 meter ziet u aan de andere kant van
de weg de bron van Terpoorten liggen (IBORD). Laat de bron links liggen en loop
rechts omhoog de Molenweg in. Na zo een
150 meter vervolgt u de route naar links, dit is
een voetpad gelegen in een holle weg. Aan
het einde komt u bij de grote weg door Epen
met rechts het Patronaat. Volg deze weg naar
rechts tot u ma 300 meter weer bij Ons Epen
terug bent.

