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Dit is een afwisselende wandeling langs akkers, weilanden en boomgaarden. Vooral het stuk nabij het
kasteel is de moeite waard. U passeert de buurtschap Pesaken. Aan het eind kunt u bij Gasthof Euverem
gezellig een terrasje pakken.

blz 2 van 3
GPS-afstand 7800 m, looptijd 1.45 uur en hoogteverschil 44 m.
Startpunt: Gasthof Euverem, Euverem 30 Gulpen. Website: www.gasthofeuverem.nl. Parkeren rechts van de
Gasthof. Bij wegkruis gaat u de smalle asfaltweg omhoog.

2 EUVEREM 7,8 km
1. Met uw rug naar de ingang van Gasthof
Euverem gaat u L. Meteen daarna bij wegkruis
gaat u L (geel/blauw) de smalle asfaltweg
omhoog.

(Rechts heeft u een mooi uitzicht over het Gulpdal en
de buurtschap Euverem).

Aan de 3-sprong gaat u R (blauw/groen/zwart)
onder het voormalig tramviaduct door waarin een
muurkruis hangt.

Aan de T-splitsing bij veldkruis gaat u R omlaag
(blauw/groen/geel/rood). Bij mooi vakwerkhuis nr.
78 met een H. Hart beeldje staand tussen twee
takken wordt de veldweg een dalende asfaltweg
Beneden aan de kruising bij trafohuisje, wegkruis
en Mariakapelletje aan de gevel van het
vakwerkhuis (18e eeuw) gaat u L en volg de
smalle asfaltweg door de buurtschap Pesaken.

(Dit viaduct was een onderdeel van de trambaan
Maastricht-Vaals, die van april 1925 tot april 1938
operationeel was).

(Rechts passeert u (nr. 26) het monumentale mooie
vakwerkhuis stammend uit de 1e helft van de 19e
eeuw).

Na het viaduct gaat u meteen R de veldweg
omlaag. Beneden aan de doorgaande weg gaat u
R over het asfaltpad. Aan de 3-sprong bij ANWBwegijzer steekt u de voorrangsweg over en gaat u
R (geel/rood/zwart/blauw/groen) het asfaltpad
langs deze weg omlaag en u passeert het
plaatsnaambord Euverem. Bij wegwijzer en grote
trafokast gaat u L (wit/groen/zwart/blauw) over
het asfaltpad richting Gulpen met even verder
rechts een lange rij eiken. (Even verder heeft u
boven rechts mooi uitzicht over het Gulpdal). Na 600
m gaat u vlak voor kasteelmuur bij wegwijzer R
via het stegelke (draaihekje) het weiland in
richting Pesaken.

Negeer veldweg links omhoog.

(Een eindje verder passeert u links een grote
dassenburcht).

(Als u hier even RD loopt, dan komt u bij het mooie
gerestaureerde kasteel Neubourg. Kasteel Neubourg
(nieuwe burcht) is in aanleg 14e eeuws, maar is in de
huidige vorm grotendeels 17e eeuws. De toren stamt
uit 1640).
Volg het pad schuin rechts door het weiland met
links mooi zicht op de hoeve en kasteel
Neubourg. Via brug steekt u het circa 22 km
lange beekje de Gulp, een zijbeek van de Geul,
over. Loop dan verder RD over het brede pad
door de beukenlaan. Aan de smalle asfaltweg
gaat u R (/rood/groen/blauw/ zwart/wit) richting
Pesaken.

(Hier passeert u links de witte boerderij no. 19. Deze
witte hoeve met nog gedeelten uit de 15e eeuw is de
“Hof Wachtendonck”. Deze hoeve was ooit in het
bezit van de heren van het kasteel Neubourg. Rechts
beneden ziet u hoeve/kasteel Groenendaal of Ophem
met een poortgebouw (1823) waarop een torentje
staat. De Groenendaalsmolen, die u dadelijk ziet,
was hier een onderdeel van).
De weg buigt rechts omlaag en u steekt meteen
via brug de droogstaande molentak van de
voormalige Groenendaalsmolen (1871 - 1953)
over.
(Aan de linker zijkant van de witte boerderij bevindt
zich het waterrad (1891). Rond 1312 was hier ook al
een watermolen).
Even verder steekt u via de volgende brug weer
het beekje de Gulp over.
(Hier staat links bij het bruggetje een gedenksteen ter
herinnering aan Marc uit Weert, die hier op 26 maart
2000 op 15 jarige leeftijd tijdens een wielerwedstrijd
noodlottig ten val kwam).
Aan de T-splitsing in de buurtschap Billinghuizen
gaat u L (Slenakerweg).

(Links ziet een hoog talud, een overblijfsel van de
eerder genoemde trambaan Maastricht-Vaals. De
trambaan liep hier in het Gulpdal over een 612 m
lange en 22 m hoge brug die bestond uit een
staalconstructie. Zie infobordje).

3. Let op! Na 50 m gaat u bij wegwijzer R
(groen/rood) het brede graspad omhoog. Via twee
stegelkes steekt u de rand van een weiland over
en volg dan het dalende smalle bospad door
langs de bosrand het hellingbos.

Aan de 3-sprong bij zitbank en wegwijzer gaat u L
(groen/blauw/rood) de veldweg omhoog. Volg nu
de hele route de groene paaltjes

(Hier boven heeft u mooi uitzicht. Rechts in de verte
ziet u de 94 m hoge tv-mast in het Eyserbos.
Achteromkijkend heeft u mooi uitzicht over het
Gulpdal).

2. Bijna boven neemt u het eerste pad R.

Na 250 m gaat u R door het draaihekje en steek
RD het weiland over. Loop het brede trappenpad
omhoog en loop RD (groen) door het volgende
weiland omhoog. Via stegelke verlaat u het
weiland en loop dan RD het brede graspad
omhoog met links de bosrand en rechts de
hopplantage van de Gulpener bierbrouwerij.
(De hop van de milieuvriendelijke hopplantage wordt
jaarlijks in sept. geoogst. Met deze hop kunnen maar
liefst 28.5 miljoen glazen bier worden gebrouwen).
4. Boven aan de 3-sprong gaat u L (groen) met
links de bosrand en rechts een akker. Een eindje
verder buigt het graspad rechts omhoog met
rechts de akker en links een veld met
kerstbomen. Steek boven het asfaltpad en
veldweg over en loop RD (groen/rood) tussen de
laagstamboomgaarden, die na de bloesemtijd
(mei) tot de oogst (sept/okt) afgedekt zijn met
fijnmazige hagelnetten, de veldweg omlaag.
(Als u hier aan de veldweg/asfaltpad R gaat, dan
komt u even verder bij een groot infobord waar u
meer te weten komt over de hopplantage)

blz 3 van 3
(Even verder ziet u links de st Franciscus van
Assisikerk (1922) van Reijmerstok).
Beneden in Reijmerstok gaat u bij wegkruis en
wegwijzer R (rood/groen) de doorgaande weg
omlaag. Negeer zijweg links omhoog. Neem nu de
eerste weg R (Groenendalsbergweg) omhoog. Bij
ingang van het fruitbedrijf wordt dit een stijgende
veldweg. Boven aan de verharde kruising bij
manege, zitbank en boomkruisje gaat u L over de
doodlopende smalle asfaltweg, die een dalende
weg wordt.
(Even verder heeft u rechts weer prachtig uitzicht
over het Gulpdal. Bijna beneden passeert u rechts de
achterkant van bungalowpark Euverem).
Aan de 3-sprong bij het voormalig tramviaduct
loopt u RD verder omlaag en komt u weer bij de
gezellige Gasthof Euverem, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het terras nog
iets kunt eten of drinken. Elke dag geopend vanaf
10.00 uur. (januari/half februari alleen in het
weekend open)
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