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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u eerst omhoog naar de hopplantage van
de Gulpener Bierbrouwerij. Via weilanden en veldwegen loopt u dan naar de beneden in het Gulpdal
gelegen buurtschap Beutenaeken. Via leuke paadjes langs de Gulp en door weilanden loopt u naar
Slenaken waar u bij Gasterij Berg en Dal kunt pauzeren. De terugweg begint met een flinke klim door het
bos naar een plateau. Dan loopt u met prachtig uitzicht omlaag naar het Gulpdal. Via mooi stuk door de
weilanden komt u in de buurtschap Pesaken. Daarna loopt u over een panoramapad. Via weiland komt u
nabij kasteel Neubourg. Via leuk pad wandelt u terug naar Euverem waar een fijn terras is. U kunt ook
starten bij Gasterij Berg en Dal in Slenaken en dan pauzeren bij Gasthof Euverem.
GPS-afstand 14600 m, looptijd 3.20 uur en hoogteverschil: 83 m.
Startpunt: Gasthof Euverem, Euverem 30, Gulpen. (Parkeer rechts van de gasthof in de zijweg).

Startpunt: Gasterij Berg en Dal, Dorpsstraat 19, Slenaken. Start dan bij punt 5.
Tegenover de gasterij is een openbare parkeerplaats (Ankerplaats).

1049 EUVEREM - SLENAKEN 14,6 km
1. Met de rug naar de ingang van Gasthof
Euverem gaat u L. Meteen daarna gaat u bij
wegkruis L (geel/blauw) de smalle asfaltweg
omhoog. 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).
De stijgende weg loopt langs de achterkant van
bungalowpark Euverem.
(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
en manege gaat u RD (rood) over de asfaltweg,
die een grindweg wordt. (Links van deze weg ligt
een asfaltpad (fietspad)).
(Na circa 400 m passeert u links de milieuvriendelijke
hoptuin van de Gulpener bierbrouwerij. De hop wordt
jaarlijks in september geoogst. Met deze hop kunnen
maar liefst 28.5 miljoen glazen bier worden
gebrouwen. Zie infobord).

2. 100 m voorbij de hopplantage gaat u aan de 4sprong L (groen) over het graspad met links een
akker en rechts dennen. Bij de bosrand buigt het
graspad
naar
links
(groen).
Voor
de
milieuvriendelijke hopplantage buigt het graspad
rechts (groen) omlaag. Aan het einde van de
hopplantage loopt u via draaihekje RD (groen)
door het weiland omlaag. Loop het brede
trappenpad omlaag en steek RD het volgende
weiland over. Via stegelke verlaat u dit weiland en
ga dan R over het pad met links de bosrand van
het hellingbos. Na 150 m loopt u via volgend
draaihekje het weiland en steek dit schuin rechts
met rechts van u een groep eikenbomen en even
verder rechts van u een bosstrook/graft. Via
draaihekje bij ingang weiland verlaat u het
weiland en volg de veldweg/graspad omhoog.
Boven aan de 4-sprong bij infobord “Bos de
Kamp” gaat u L over de veldweg, die u 600 m RD
volgt. De veldweg wordt een dalende bosweg.
Negeer bospad
rechts. Beneden
voorbij
regenwaterbuffer Elsbergweg wordt de veldweg
een stijgende bosweg en later een licht stijgende
veldweg..
3. Boven aan de 3-sprong gaat u R over de
veldweg. (Hier heeft u (afhankelijk van beplanting
akkers) prachtig uitzicht).

Na 500 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank en
veldkruis/memoriekruis RD (blauw/rood). Aan de
kruising gaat u L (groen/rood). Volg nu deze
dalende veldweg, later bosweg, bijna 800 m RD.
Beneden aan de doorgaande weg
in de
buurtschap Beutenaken gaat u L omlaag. Na 50 m
gaat u R over de klinkerweg. Let op! Ga nu
meteen bij ijzeren hek R (zwart/groen) door het
draaihekje en volg het pad langs/door de
bosrand. Via bruggetje steekt u de Gulp over en
volg het pad RD (groen/zwart). Aan de 3-sprong
bij buis, waardoor zijbeekje stroomt, gaat u R
(zwart) met rechts van u de meanderende Gulp.
Aan de 3-sprong bij volgend bruggetje gaat u L
(zwart/groen). U passeert een klaphekje en volg
het pad langs de afrastering.
(Een eindje verder passeert u de locatie van de
voormalige
cementfabriek
Beutenaken.
Zie
infobordje).
Loop even verder het trappenpad omhoog met
rechts beneden de kabbelende Gulp en ga dan L
door het weiland omhoog.
4. Bij de bosrand gaat u RD (groen/geel/zwart) het
bospad omhoog. Vlak daarna gaat u aan de 3sprong R (groen/zwart/rood) het pad, dat later een
hol dalend wordt, omlaag. Na 400 m gaat u
beneden, circa 30 m vóór de Gulp, L (geelrood/groen/zwart) door het draaihekje en volg het
pad door het weiland met links een bosstrook en
rechts (op afstand) de meanderende Gulp. Het
pad buigt links omhoog en volg dan het pad met
rechts van u de bosstrook. Na deze bosstrook
buigt het pad rechts (groen/zwart) omlaag en ga
dan meteen L met rechts van u de Gulp. Bij
wegwijzer en nauwe doorgang steekt u via het
bruggetje de Gulp over en volg het pad door het
weiland omhoog. Aan de doorgaande weg bij de
monumentale carréhoeve Broekhof (1799) gaat u
L over het pad langs deze weg.
(Even verder ziet u beneden de voormalige Broek-of
Broekerwatermolen (1773)).
Negeer draaihekje links en u loopt Slenaken
binnen. Negeer doodlopende zijweg rechts
omhoog. Bij de volgende zijweg rechts komt u bij
Gasterij Berg en Dal, een mooie pauzeplek met
terras en medesponsor van deze wandeling.
5. Met de rug naar de ingang van de gasterij gaat
u R omlaag. Volg nu de doorgaande weg, die bij
de links hoger gelegen pastorie (1799/zie
infobordje), ANWB wegwijzer en Mariabeeldje in
muurnis links (geel/zwart/rood) omlaag buigt,
richting Heijenrath/Epen. Beneden steekt u de
Gulp over. Loop nu meteen bij ingang van links
gelegen grote parkeerplaats en bij mountainbike
route
bord
Heuvelland
RD
(geel)
het
asfaltpad/voetpad
omhoog dat links van de
doorgaande weg is gelegen. Na 50 m bij bord
“einde bebouwde kom Slenaken” gaat u L (geel)
en loop het brede (grind)pad door het weiland
omhoog. Boven volgt u RD (geel) het smalle pad

dat het bos in loopt, In het bos buigt het pad
schuin links omhoog en loop RD (geel) het holle
pad omhoog. Aan de 4-sprong gaat u RD verder
omhoog. (U verlaat hier de gele route).Negeer
zijpaden en blijf RD omhoog lopen. Na 250 m gaat
u boven aan de kruising L (geel) omlaag. Meteen
daarna aan de 4-sprong bij zitbank (uitpufplek)
gaat u RD met even verder links van u de bosrand
en rechts weilanden. Negeer bospad links omlaag
en blijf RD langs en later door de bosrand lopen.
(Rechts ziet u een grote mestsilo bij boerderij). Aan
de T-splitsing voorbij afsluitboom gaat u R (geelrood) over de veldweg richting boerderij. Aan de
4-sprong bij Mariakapelletje aan paal neemt u de
tweede veldweg L (geel/rood/geel-rood) met
rechts een groot weiland en links een
kersenhoogstamboomgaard.
Negeer
bij
wegwijzer bospad links omlaag en loop RD (rood)
richting Landsrade.
6. Na 500 m gaat u aan de T-splitsing gaat u R
(blauw/rood/geel-rood). Vlak daarna gaat u aan
de 3-sprong L (blauw/geel/geel-rood) over de
veldweg met links mooi uitzicht over het Gulpdal.
Na 150 m wordt de veldweg een dalende bosweg.
Negeer in bos zijpad rechts. Meteen daarna aan
de Y-splitsing bij zitbank, een genietplekje, loopt
u RD/L (geel/rood) de veldweg/pad omlaag met
links weilanden en weer schitterend uitzicht over
het Gulpdal. Bijna beneden bij Mariakapelletje en
draaihekje gaat u RD verder omlaag. Vlak daarna
aan de 3-sprong gaat u R (blauw/zwart) langs het
mooie vakwerkhuisje. Blijf het pad via stegelkes
door de weilanden RD volgen.
(Bijna aan het eind van dit pad ziet u links aan de
zijkant van de witte boerderij het waterrad (1891) van
de voormalige Groenendaals molen. Rond 1312 was
hier ook al een watermolen).
Aan
de
smalle
asfaltweg
gaat
u
R
(blauw/groen/rood/zwart). Bij de witte hoeve met
muurkruis (no.19) loopt u de buurtschap Pesaken
binnen.
(Dit is Huis Wachtendonk en was vroeger een adellijk
huis van de heren van kasteel Neubourg in Gulpen).
Negeer meteen hierna veldweg rechts omhoog.
(Even verder passeert u links (nr. 26) het mooie
rijksmonumentale vakwerkhuis (1e helft 19e eeuw)).
Aan de kruising bij wegkruis, trafohuisje, zitbank
en vakwerkhuis (18e eeuw) met Mariabeeldje aan
gevel gaat u R (groen/blauw) de asfaltweg
omhoog richting Landsrade-Crapoel.
7. Bij mooi vakwerkhuis nr. 78 wordt de asfaltweg
een stijgende veldweg. Voor veldkruis gaat u L
(groen/rood) het pad omhoog en volg dit pad met
links mooi uitzicht over het Gulpdal. Aan de Tsplitsing gaat u L (groen/rood/blauw) de veldweg
omlaag. Beneden bij zitbank en wegwijzer gaat u
R over de smalle asfaltweg richting Gulpen.

(Even verder ziet u rechts 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).
Bij zitbanken en wegwijzer gaat u L (blauw/groen)
over de grindweg met rechts het park van kasteel
Neubiurg. 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 het weiland en ga
dan L (wit/blauw/zwart) over het verharde pad
richting Euverem. Volg nu het stijgende pad
langs de lange rij eikenbomen. Aan de
doorgaande weg bij wegwijzer gaat u L. U komt al
snel bij Gasthof Euverem waar u binnen of op het
terras iets kunt eten of drinken.
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