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Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u via panoramische veldweg omhoog naar de buurtschap 
Ingber.  Even verder loopt u de buurtschap De Hut binnen en wandelt u door weilanden. Dan volgt een 
prachtig stuk door het diepe uitgegraven tracé van een voormalige trambaan. Na weer een stuk door de 
weilanden komt u in Reijmerstok en wandelt u langs laagstamboomgaarden en de Gulpener Hoptuin naar 
de buurtschap Euverem. Via leuk pad komt u bij kasteel Neubourg en via mooie beukenlaan en vijver komt 
u weer bij het brouwlokaal met leuk rustig achterterras.  Onderweg staan enkele zitbanken.     
 

 
 

Startadres: Gulpener Brouwlokaal, Rijksweg 19a, Gulpen. Dagelijks geopend vanaf 11.00 uur. 
U kunt gratis parkeren op de grote parkeerplaats aan de Schoolstraat/Willem Alexanderplein. Loop op 
parkeerplaats naar het grote kunstwerk en steek bij de verkeerslichten via zebrapad de Rijksweg over en ga dan L. 
Bij de volgende verkeerslichten loopt u RD en u komt meteen rechts bij het brouwlokaal. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,33 km  2.25 uur  88 m  108 m 
 

 
 

1019. GULPEN 10,3 km 
 

1. Met uw rug naar het brouwlokaal gaat u R. 
Neem voorbij het brouwerijterrein en meteen 
voorbij de drankenhandel/slijterij bij verbodsbord 
de eerste klinkerweg R. Meteen daarna aan de 3-
sprong bij de met  Nivelsteiner zandsteen 
gebouwde neo-romaanse  H. Petruskerk (1923 - 
1924) gaat u L over het klinker- voetpad.  Bij  de 
voorkant van de kerk (Kapelaan Pendersplein) 
gaat u L met links van u het grote H. Hartbeeld 
(1929/zie infobord). (Via de deur links naast de 
hoofdingang kunt u het mooie interieur van de kerk 
bekijken). Meteen daarna aan de kruising gaat u 
RD (Wesselderstraat/geel/rood) over de 
doodlopende weg.  Vlak daarna gaat u aan de 3-
sprong R (Oude Maastrichterweg/geel/rood) 
omhoog. Voorbij de rood/witte paaltjes passeert u 
het Zorgcentrum Dr. Ackenshuis en loopt u RD de 
klinkerweg omhoog.  Aan de 3-sprong voorbij 
zitbank gaat u RD (Oude Maastrichterweg/ 
geel/rood) verder omhoog. Aan de 3-sprong bij 
speeltuintje gaat u L (Oude Maastrichterweg). 
Meteen daarna aan de 3-sprong loopt u RD 
(geel/rood) de klinkerweg omhoog.  Bij zitbank 
gaat u bij verbodsbord schuin R (geel/rood) de 
smalle asfaltweg omhoog met links van u  
uitvaartcentrum Dela.  (Als u hier RD loopt, dan 
komt u op de openbare begraafplaats van Gulpen).  
 

2. Aan de 3-sprong gaat u RD (geel/rood) de 
veldweg omhoog, die u geruime tijd volgt. Na 300 
m buigt de holle stijgende veldweg naar rechts en 
wordt een licht stijgende veldweg en later een 
dalende veldweg/graspad.   
 

(U heeft hier rechts prachtig uitzicht. Na 200 m 
passeert u een zitbank. De witte rookwolk, die u in de 
verte ziet is van de energiecentrale in het Duitse 

Weisweiler, dat gelegen is aan de autoweg Aken – 
Keulen).  
 

Negeer beneden bij houten stal smal zijpad 
rechts omlaag en loop RD (rood) omhoog.  
Voorbij veldkuis buigt de veldweg rechts 
omhoog.   Aan de asfaltweg bij wegkruis in het 
buurtschap Ingber  gaat u L omhoog.  
 

(Bij huisnr. 13 (1721) en 9 (1e helft 19e eeuw) 
passeert u twee rijksmonumentale  vakwerkhuisjes.  
 

Boven in de voorgevel van huisnr. 9 ziet u een 
voormalige duiventil. Zie infobordje.  
 

Meteen voorbij huisnr. 5 kunt u rechts bij leibomen 
tegen muur even pauzeren op de blauwe zitbank… 
Pas wel op voor de kat, die onder de bank zit).   
 

Aan de 3-sprong bij Onze Lieve Vrouw van 
Fatimakapel (1949) met klokje, zitbanken en 
wegkruis met nijptang en hamer gaat u L 
(Lemmensstraat) omhoog. Bij poel met 
knotwilgen verlaat u Ingber.  Negeer tegenover 
inrit (nr. 73)  naar grote herenhoeve/ 
carréboerderij Beusdalshof bij zitbank graspad 
rechts.  
 

(Op de huidige plek van Hoeve Beusdalshof. was in 
1250 al sprake van een riddergoed. Op de 
fundamenten van dat middeleeuwse kasteel werd in 
1650 een tiendschuur (huidig voormalige schuur) 
gebouwd, waar de boeren uit de omgeving een 
tiende van hun oogst moesten inleveren dat bestemd 
was voor de  heren van kasteel Beusdal uit 
Sippenaken. Rond 1800 werd het complex uitgebreid 
tot een gesloten carréboerderij. Sinds 2020 is het een 
luxe hotel/ atelier).  
 

Steek  de voorrangsweg over en loop bij ANWB 
wegwijzer RD.  

http://www.gulpenerbrouwlokaal.nl/
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Meteen daarna aan de 3-sprong bij wegkruis gaat 
u R (blauw/rood) over de doodlopende weg door 
de buurtschap de Hut. De asfaltweg wordt een 
veldweg.  
 

3. Via draaihekje (stegelke) loopt u een weiland 
binnen.  Loop nu RD (rood/blauw/geel) over de 
“veldweg” met links afrastering. Na 100 m, aan 
het einde van de links staande vaste afrastering 
en bij twee ijzeren palen volgt u het pad dat hier 
naar links buigt richting bosrand. Ga door het 
volgende stegelke en volg het pad RD 
(rood/blauw/geel) door het weiland richting 
bosrand met rechts afrastering/grond 
bomenkwekerij. Aan de bosrand gaat u R door 
het draaihekje en loop RD (blauw/geel/rood) met 
links een steile boshelling.  
 

(Links beneden ziet u het traject  van de voormalig 
trambaan  Maastricht-Vaals,  waarover u dadelijk 
loopt).  
 

Aan de veldweg gaat u RD. Aan de voorrangsweg 
gaat u L. (Let heel goed op het verkeer. U steekt dus 
niet de doorgaande weg over). Na 40 m, 5 m voorbij 
paaltje 0,2 km en tegenover rechtsgelegen 
veldweg gaat u L over het smalle bospad. Na 30 
m gaat u aan de 3-sprong R omlaag en volg dan 
geruime tijd het bijzondere pad over het diep 
uitgegraven tracé van de voormalig trambaan 
Maastricht-Vaals, die van april 1925 tot april 1938 
operationeel was.. (Soms moet u onder of over 
omgevallen boomstammen heen, hetgeen niet 
hinderlijk is).  
 

4. Na 750 m gaat u aan het eind  van het pad via 
nauwe doorgang scherp R (blauw) door het 
weiland omhoog met rechts van u  
afrastering/bosstrook. Boven voor afrastering 
gaat u L verder door het weiland met rechts van 
afrastering/akker. Negeer  stegelke rechts en loop 
verder RD (blauw) door het weiland met rechts 
afrastering.  Even verder loopt u via draaihekje 
RD het bospad omlaag. Beneden  verlaat u via 
klaphekje het bos en steek RD omhoog het 
weiland over. Via volgend klaphekje loopt u het 
trapje omhoog en volg het licht stijgende graspad 
RD met rechts afrastering en met even verder 
links weer mooi uitzicht. Aan de 4-sprong bij 
veldkruis, zitbank en berkenboom gaat u RD de 
veldweg omlaag, die een dalende smalle 
asfaltweg wordt.   Beneden in Reijmerstok  steekt 
u bij wegkruis en wegwijzer de doorgaande weg 
over en loopt u  RD (Smitsbergweg) de (holle) 
veldweg omhoog richting Pesaken.  
 

(Na 200 m ziet u boven rechts de kerktoren in 
Reijmerstok. 200 m, verder loopt u tussen 
laagstamboomgaarden door, die na de bloesemtijd 
(mei) tot de oogst (sept/okt) afgedekt zijn met 
fijnmazige hagelnetten). 
 

5. Na circa 500 m gaat u boven L (rood) over de 
veldweg met rechts een smal asfaltpad/fietspad.  
 

(Even verder passeert u rechts bij zitbank de 
milieuvriendelijke hopplantage (Gulpener Hoptuin) 
van de Gulpener bierbrouwerij. De hop wordt jaarlijks 

op de tweede zondag van  september geoogst. Met 
deze hop kunnen maar liefst 28.5 miljoen glazen bier 
worden gebrouwen. Zie infobord).  
 

Na 600 m gaat u aan de 4-sprong bij manege, 
zitbank en boomkruisje (slecht te zien) RD (zwart) 
over de smalle doodlopende asfaltweg, die een 
dalende weg wordt.   
 

(Rechts heeft u  mooi uitzicht over het Gulpdal. Bijna 
beneden passeert u rechts de achterkant van 
vakantiepark Qurios)..  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank en voormalig 
tramviaduct gaat u RD (geel/blauw) de mooie 
holle weg omlaag, waarin even verder rechts een 
grote dassenburcht is gelegen. 
 

(Dit viaduct was een onderdeel van de oude 
trambaan Maastricht-Vaals. In het viaduct hangt een 
muurkruis).  
 

Beneden bij wegkruis in het buurtschap Euverem 
gaat u L. Voorbij huisnr. 5 en waar de asfaltweg 
naar links buigt, gaat u bij wegwijzer  en trafokast 
R (wit/groen/zwart/blauw)  over het asfalt- 
voetpad richting Gulpen met rechts van u een 
lange rij eikenbomen.  (Even verder heeft u boven 
rechts weer mooi uitzicht over het Gulpdal). Negeer 
voorbij zitbank en  bij wegwijzer draaihekje rechts 
en loop RD langs de kasteelmuur (1840-1860)  en 
het tuinpaviljoen  met de peervormige koepel.   
 

(Als u 150 m verder R de inrit naar de kasteelhoeve  
inloopt, dan heeft u even verder links mooi zicht op 
het 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.  
 

Hier heeft u rechts bij het  ijzeren hek (1790-1800)  
mooi zicht op het achthoekig onderkelderd  
rijksmonumentaal tuinpaviljoen (1e kwart 18e eeuw) 
met peervormige koepel  gelegen  aan de rand van 
de voormalige moestuin). 
 

Aan de 3-sprong voor de hoofdingang van het 
kasteel loopt u RD door de prachtige brede 
beukenlaan, die een eindje verder begint. Let op! 
30 m voorbij einde rechts gelegen weiland en 
waar u rechts het begin van een vijver ziet, gaat u 
R over het paadje. Meteen daarna gaat u bij twee 
zitbanken aan de vijver L (zwart) met rechts de 
mooie vijver met de 19 fonteinen (spuitstukken). 
Aan het eind van de vijver gaat voor het circa 3,5 
m hoge kunstwerk “de ontmoeting”, bestaande 
uit twee stoelen met twee beelden in de vorm van 
zittende personen, L het klinkerpad omhoog. 
Boven aan de voorrangsweg gaat u R omlaag.  
Meteen daarna bij verkeerslichten loopt u RD 
verder langs de doorgaande weg, waar u enkele 
mooie herenhuizen passeert.  Vlak voor de 
volgende verkeerslichten komt u links weer bij 
het brouwlokaal, de sponsor van deze wandeling. 
Met 16 Gulpener bieren van de tap, waaronder 
ook experimentele bieren uit de Microbrouwerij, 
staat in het restaurant bier centraal, maar u kunt 
er ook puur en smaakvol eten van lokale bodem. 
Er is ook een mooi rustig achterterras. In het  
winkeltje zijn o.a. ook streekproducten te krijgen.   


