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Vanuit het Gulpdal loopt u omhoog naar de rand van het Plateau van Margraten waar u mooi uitzicht heeft. 
Dan loopt u o a. door een weiland en via bosrand weer omlaag naar het Gulpdal waar u via de buurtschap 
Pesaken terug loopt naar het startpunt.  Een rustige gemakkelijke wandeling met in het begin een licht 
stijgend klim. Prima geschikt om even anderhalf uurtje te wandelen. 
 

Startpunt: Gasthof Euverem, Euverem 30, Gulpen. 
 

 
 
. 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 5,28 km  1.15 uur  64 m  64 m 
 

 

 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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80. EUVEREM 5,3 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van Gasthof 
Euverem gaat u L. Meteen daarna gaat u bij 
wegkruis L (geel/blauw) de smalle (holle) 
asfaltweg omhoog.  
 

(Na 200 m passeert u links een grote dassenburcht).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank en het voormalige 
tramviaduct loopt u RD (groen/zwart) verder 
omhoog.  
 

(Dit viaduct was een onderdeel van de oude 
trambaan Maastricht-Vaals, die van april 1925 tot 
april 1938 operationeel was. Onder het viaduct ziet u 
boven een kruis).  
 

2. De stijgende smalle asfaltweg weg loopt langs 
de achterkant van vakantiepark Qurios/Landal  
 

(Bijna boven passeert u rechts een 
appellaagstamboomgaard, die na de bloesemtijd 
(mei) tot de oogst (sept/okt) afgedekt is met 
fijnmazige hagelnetten. Links heeft u mooi uitzicht 
over het Gulpdal).  
 

Boven aan de kruising bij zitbank, boomkruisje 
(slecht te zien) en manege gaat u RD (rood) over 
de asfaltweg, die vlak daarna voorbij de manege 
een grind- veldweg wordt met links een asfalt- 
fietspad.  
 

(Na ruim 300 m passeert u links de milieuvriendelijke 
hopplantage van de Gulpener bierbrouwerij. De hop 
wordt jaarlijks in sept. geoogst. Met deze hop kunnen 
maar liefst 28.5 miljoen glazen bier worden 
gebrouwen. Zie infobord).  
 

3. Aan de 4-sprong gaat u RD verder over de 
veldweg.  
 

(Een eind verder  ziet u rechts beneden de St 
Franciscus van Assisiekerk (1922)  in Reijmerstok). 
 

Aan de 4-sprong bij dikke kastanjeboom, zitbank 
(mooie pauzeplek) en veldkruis aan de rand van 
Reijmerstok gaat u L (rood/blauw) de veldweg 
omlaag. Na 200 m gaat u aan de 4-sprong bij 
infobord “Bos en de Kamp” L (rood) de veldweg 
omlaag met rechts van u een meidoornhaag. Via 
draaihekje (stegelke) loopt u een weiland in en 
volg dan het pad door het weiland.  
 

4. Via volgende stegelke verlaat u het weiland en 
volg RD (rood) het bospad beneden door het 
hellingbos. Negeer na 150 m stegelke links en 
volg het pad RD langs de bosrand.  Boven bij 2 
draaihekjes loopt u RD.  
 

(U heeft hier weer mooi uitzicht. Links in de verte ziet 
u de 94 m tv-mast in het Eyserbos).  
 

Volg dan RD het brede dalende graspad met mooi 
uitzicht over het Gulpdal. Beneden aan de 
doorgaande weg bij wegwijzer in de buurtschap 
Billinghuizen gaat u L. Na 50 m gaat u R 
(Pesakerweg/rood/groen) de asfaltweg omlaag. 
Via brug steekt u de Gulp over. 
 

(Vóór het bruggetje staat rechts de gedenksteen ter 
herinnering aan Marc uit Weert, die hier op 26 maart 
2000 op 15 jarige leeftijd  tijdens een plaatselijke 
wielerwedstrijd noodlottig ten val kwam).  
 

Vervolgens steekt u via volgende brug de 
droogstaande molentak van de voormalige 
Groenendaalsmolen De weg buigt rechts omlaag 
en u steekt meteen via brug de droogstaande 
molentak van de voormalige Groenendaalsmolen, 
die in 1871, 1891 en 1953 is herbouwd.   
 

(Aan de linker zijkant van de witte boerderij bevindt 
zich het waterrad (1891).  Rond 1312 was hier ook al 
een watermolen).  
 

Volg nu de smalle asfaltweg die links omhoog 
buigt.  
 

(Links beneden ziet u hoeve/kasteel Groenendaal  
met een poortgebouw (1823) waarop een torentje 
staat. De Groenendaalsmolen was hier  een 
onderdeel van). 
 

Bij witte hoeve (nr.19) met muurkruis loopt u de 
buurtschap Pesaken binnen.  
 

(Dit is “Huis Wachtendonk” en was vroeger een 
adellijk huis van de heren van kasteel Neubourg in 
Gulpen).  
 

5. Negeer meteen veldweg rechts omhoog. 
 

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

Aan de 4-sprong bij wegkruis, trafohuisje, zitbank 
en vakwerkhuis (18e eeuw) met Mariabeeldje aan 
gevel gaat u L (groen/blauw/wit). U steekt weer de 
circa 22 km lange Gulp, een zijbeek van de Geul  
over. (Zie infobordje). 
 

(Meteen na de brug passeert u rechts een 
speeltuintje gelegen aan het jeu de “moele” plein).  
 

Aan de T-splitsing bij muurkruis gaat u R 
(blauw/rood/wit/geel). U komt weer bij Gasthof 
Euverem, de sponsor van deze wandeling, waar u 
binnen of op het terras nog iets kunt eten of 
drinken. 

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.   


