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1 2  Zodra de weg onverhard wordt gaan we RECHTDOOR en 
volgen de groene paaltjes. We lopen naar het bos en 
het pad naar beneden. 

1 3  We volgen nu de groene en gele paaltjes totdat we een 
afrastering zien. 

1 4  We gaan nu LINKSAF en blijven de Gele paaltjes volgen, 
totdat we helemaal in Slenaken uitkomen. 

1 5  Op de verharde weg aangekomen gaan we RECHTSAF 
naar Slenaken. 

1 6  In slenaken nemen we de eerste weg LINKS, langs de 
Slenakerhof door de Waterstraat in richting St. Remy. 
Na St. Remy volgen we het voetpad op naar boven. 

1 7  Boven bij de grote weg aangekomen gaan we RECHTS 
stijl omhoog. (weg met rood, zwart paaltje) en 
vervolgen deze tot het einde.

18  Bij de T-splitsing RECHTS (Gievelderweg) en blijven 
deze vervolgen totdat we LINKS de onverharde weg op 
kunnen.(Verharde weg vervolgt RECHTS naar beneden) 

1 9  Hier gaan we dus LINKSAF het onverharde pad op en 
blijven de blauwe paaltjes volgen. 

2 0  We blijven de blauwe paaltjes een aantal kilometer 
volgen (ongeveer 4 km), totdat we aan camping 
Oosterberg uitkomen.

2 1  Hier verlaten wij de blauwe route en gaan RECHTSAF. 

2 2  We vervolgen de weg tot aan de grote straat. 

2 3  Hier slaan we RECHTSAF en lopen zo terug naar Hotel 
Ons Krijtland of Hotel Berghoeve. 
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Julianastraat 22, 6285 AJ Epen

T. 043 - 455 1557 
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1  Met de rug naar de muur van Hotel Ons Krijtland loopt 
u RECHTSAF langs de huisjes achter de parkeerplaats 
van hotel ons krijtland rechtdoor de holle weg naar 
beneden. Tevens ziet u een zwart paaltje van de VVV-
wandelroutes. Deze volgen wij. We blijven de zwarte 
paaltjes een poos volgen. Zeker 3 km. 

2  Beneden in EPEN op de verharde weg eerste weg LINKS 
(zwart paaltje-schweiberg 0,8 km.) 

3  We komen zo in Schweiberg. 

4  Op de grote straat gaan we RECHTS en eerste LINKS 
langs Hotel Vouwere. Na 100 achter de parkeerplaats 
van Vouwere RECHTS (Bij mooi weer) door de 
weilanden naar beneden.

 In het gehucht BISSEN links, dan eerste weg RECHTS
  
  Bij Slecht weer: niet de weilanden in, maar volgen de 

onverharde weg. Na 200m (eerste weg RECHTS). In het 
gehucht BISSEN, eerste weg LINKS en we zitten weer op 
de route met zwart paaltje) 

5  We lopen zo naar de Golfbaan Wittem. Over de 
golfbaan rechtdoor blijven lopen tot aan de T-splitsing. 
Hier LINKSAF. 

6  We volgen nog steeds de zwarte paaltjes totdat we 
RECHTSAF kunnen slaan, de asfalt weg (even rechts 
aanhouden) naar Landsrade (de golfbaan ligt achter 
ons). We vervolgen de verharde weg en houden links 
aan, totdat we aan de grote weg uitkomen. 

7  Dit is een T-splitsing. Hier LINKSAF en lopen rechts 
langs een groot rood gebouw. 

8  Na 200 meter RECHTSAF de onverharde weg in met rood 
paaltje. Deze blijven we rechtdoor volgen. Bij kleine 
splitsing RECHTDOOR het kleine paadje rechtdoor naar 
boven. 

9  Na 500 meter (dus eerste weg) LINKSAF. Weg met geel 
paaltje. We lopen rechtdoor tot aan de verharde weg.

1 0  Op de verharde weg RECHTSAF naar Heyenrath. 

11  Bij het kruispunt aangekomen RECHTSAF langs de 
manege door. (manege ligt aan de rechterkant). We 
vervolgen deze weg totdat deze onverhard wordt. 

Eperheide
Lengte: ± 14 km;  ± 4 uur (PauzePLaats niet meegerekend), zware wandeLing.

startPunt: ParkeerPLaats achterkant hoteL ons krijtLand.


