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Een mooie wandeling langs bosranden, akkers en weilanden. De omgeving van het kasteel is zeer de 
moeite waard.  Langs Pesaken loopt u naar Landsrade. 
 
Startpunt: Gasthof Euverem, Euverem 30, Gulpen. 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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U kunt ook starten vanaf de parkeerplaats aan de Kampweg 28.  Vanaf de parkeerplaats gaat u L. Ga nu 
verder bij **** in punt 1.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 7,11 km  1.45 uur  102 m  129 m 
 

 
 

78. EUVEREM 7,1 km 
 

1. Met uw rug naar de gasthof gaat u R. Volg 
vanaf nu de hele route de blauwe paaltjes. Aan de 
3-sprong bij muurkruisje gaat u L (Kampsweg) 
omlaag. **** Via brug steekt u het 22 km lange 
beekje de Gulp, en zijbeek van de Geul over (zie 
infobordje). Aan de 4-sprong in de buurtschap 
Pesaken bij zitbank, trafohuisje, wegkruis en 
Mariabeeldje aan de gevel van vakwerkhuis (18e 
eeuw) gaat u RD omhoog. Bij volgend mooi 
vakwerkhuis (nr. 78) wordt de asfaltweg een 
stijgende veldweg. 
 

2. Negeer bij veldkruis zijpad links omhoog. 
Meteen daarna aan de Y-splitsing bij 
picknickbank gaat u R en volg geruime tijd RD de 
veldweg door het mooie landschap. Negeer na 
700 m bij uitstroom van regenwaterbuffer  
veldweg rechts. 100 m verder negeert u bij 
afsluitboom bospad links.  
 

(De route volgend ziet u midden op de rechts 
gelegen grote akker een graft).   
 

Negeer 600 m verder bij volgende afsluitboom 
volgend bospad links omhoog.   
 

3. 100 m verder bij bruin bordje “Zuid Limburg” 
gaat u L het pad omhoog. U loopt eerst even door 
het bos en dan over het (gras)pad met links de 
bosrand en rechts afrastering van weiland 
omhoog.  
 

(Kijk boven bij rechts in weiland staande eik nog even 
achterom en geniet van het mooie uitzicht).  
 

Na 300 m gaat u boven aan de asfaltweg bij 
wegwijzer, zitbank en het cultuurhistorisch 
monument “waterput Landsrade” (zie infobord)   
L over de smalle asfaltweg, die u 1 km RD volgt.   
 

(U loopt hier aan de rand van het Plateau van 
Eperheide met rondom mooi uitzicht.  
 

Deze smalle asfaltweg kan in het weekend m.n. met 
mooi weer druk zijn. U kunt dan ook het alternatief 
voor dit dan drukke gedeelte lopen De afstand wordt 
dan 600 m langer. Lees dan verder bij laatste alinea  
Alternatief voor soms drukke smalle asfaltweg).  
 

In het gehucht Crapoel bij wegwijzer en het 
vakwerkhuis (no.11)  met boven de voordeur de 
H. Familie gaat u bij verbodsbord L richting 
Pesaken.   
 

(Hier ziet u rechts een wegkruis met nijptang en 
hamer. Als u hier 100 m RD over de asfaltweg loopt, 
dan komt u bij een wegkruis gemaakt van bronzen 
granaten).   
 

4. Vlak daarna gaat u aan de Y-splitsing R over de 
smalle asfaltweg, die bij mooi vakwerkhuis (nr. 7) 
een veldweg wordt. Negeer zijpaden en volg RD 
de veldweg, die een dalende  veldweg wordt 
langs de bosrand.  
 

(Na 400 m heeft u omlaag lopend prachtig uitzicht 
o.a. op de kerk in Gulpen).  
 

Na 900 m gaat u beneden bij zitbank en wegwijzer 
R (zwart/rood/blauw/groen/wit) over de smalle 
asfaltweg richting Gulpen.  Negeer bij infobord 
graspad rechts 
 

(Rechts ziet u hier een hoog talud, een overblijfsel 
van de 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). 
 

Na 200 m bij zitbank en volgende wegwijzer gaat 
u L (blauw/groen) de grindweg omlaag met links 
een rij beuken en rechts het kasteelpark. Via brug 
steekt u de Gulp weer over en via draaihekje 
steekt u schuin rechts het weiland over met 
rechts uitzicht op de hoeve en kasteel Neubourg.   
Via stegelke verlaat u het weiland en ga dan  L 
(wit/blauw/zwart) het verharde smalle pad richting 
Euverem langs de lange rij eiken omhoog.  
 

(Als u hier bij draaihekje R langs de kasteelmuur 
(1840-1860) en het tuinpaviljoen met peervormige 
koepel gaat en na 150 m R de inrit naar de 
kasteelhoeve inloopt, dan heeft u even verder links 
mooi zicht op het rijksmonumentaal kasteel 
Neubourg (nieuwe burcht). Het huidige kasteel is in 
aanleg 14e eeuws, maar is in de huidige vorm 
grotendeels 17e en 18e eeuws. De toren stamt uit 
1640.  
 

http://www.gasthofeuverem.nl/


Rechts bij het  ijzeren hek (1790-1800)  heeft u mooi 
zicht op het achthoekig onderkelderd  
rijksmonumentaal tuinpaviljoen (1e kwart 18e eeuw).  
 

Na 600 m gaat u aan de doorgaande weg bij 
wegwijzer R het asfaltpad langs de doorgaande 
weg omhoog. Aan de 3-sprong bij ANWB 
wegwijzer gaat u L richting Reijmerstok. Loop 
over het links van de weg gelegen asfaltpad met 
rechts terrassencamping Osenberg. Na 200 m, 
einde  asfaltpad, gaat u L de veldweg omhoog. 
Boven aan de 3-sprong gaat u L onder het 
tramviaduct door.  
 

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

Meteen na het viaduct gaat u L de smalle holle 
asfaltweg  omlaag.  
 

(U passeert rechts een grote dassenburcht).  
 

Beneden bij wegkruis komt u weer bij de leuke 
Gasthof Euverem, de sponsor van de wandeling,  
waar u binnen of op het terras nog iets kunt eten 
of drinken. Elke dag geopend vanaf 9.00 uur. 
 

 
 

Alternatief voor soms drukke smalle asfaltweg     
 

Steek de smalle asfaltweg over en loop bij zitbank 
en het cultuurhistorisch monument Waterput 
Landsrade (zie infobord) RD over de smalle 
asfaltweg  die een eindje verder in het gehucht 
Landsrade naar links buigt. Aan de 3-sprong bij 
verkeersspiegel en wegkruis gaat u L (blauw) met 
rechts hoeve Landsraderhof.  
 

(Tegenover de voordeur van de hoeve (huisnr. 1) 
staat een Lourdesgrotje).  
 

Aan het einde van de klinkerweg gaat u R en volg 
het pad RD (blauw) langs de stallen en de grote 
ronde mestsilo. Loop dan RD (blauw) door het 
grote weiland met rechts van u en later links van 
u de afrastering. Ga aan het eind door het 
draaihekje (blauw) en volg het smalle pad, dat 
een haakse bocht naar links maakt. Aan de 
smalle asfaltweg gaat u bij wegkruis L omlaag en 
volg nu geruime tijd de rustige smalle asfaltweg 
over het Plateau van Eperheide/Crapoel. Na 600 
m gaat u aan de T-splitsing bij wegkruis met 
nijptang en hamer in het gehucht Crapoel L. 
Meteen daarna bij wegwijzer en het vakwerkhuis 
(no.11)  met boven de voordeur de H. Familie gaat 
u bij verbodsbord R richting Pesaken. Ga nu 
verder bij punt 4. 

 
Auteur: Jos Wlazlo.   
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


