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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u via graspaden, weilanden en over het 
traject van voormalige trambaan omhoog naar het Plateau van Margraten. Vervolgens wandelt u langs de 
rand van Margraten. Via o.a. veldweg komt u in Scheulder bij Brasserie Pirjoy, een leuke pauzeplek met 
terras. Langs bosranden en akkers wandelt u naar de rand van het buurtschap  Ingber en via mooie holle 
bosweg en hooggelegen veldweg (prachtig uitzicht), bereikt u beneden de rand van Gulpen. U passeert het 
mooie kasteel Neubourg en via leuk pad komt u weer in Euverem waar een mooi terras is bij Brasserie 
Herenberg Gulpen.. Het avontuurlijke pad over het uitgegraven voormalig trantracé kan in de zomer soms 
licht begroeid zijn.  U kunt ook in Scheulder starten (punt 4)  en pauzeren in Euverem. 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startpunt: Brasserie Herenberg Gulpen, Osebos 1,  Gulpen – Euverem.  Tel:043-3214855. 
U kunt voor het restaurant parkeren op de parkeerplaats. 
 
Startpunt: Brasserie Pirjoy (voorheen eetcafé ’t Scheulderheukske), Scheulderdorpstraat 66, Scheulder.  
Start bij punt 4. U kunt parkeren in de straat of rechts naast de kerk. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,10 km  2.50 uur  77 m  125 m 
 

 
 

1053. EUVEREM - SCHEULDER 12,1 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats voor de brasserie 
steekt u de doorgaande weg over en gaat u R 
over het asfaltpad met rechts van u camping 
Osebos. Negeer veldweg links omhoog en loop  
RD (geel/rood) over het graspad dat evenwijdig 
aan deze doorgaande weg loopt. Een eind verder 
buigt het graspad naar links (rood) en volg nu het 
brede graspad RD o.a. langs knotwilgen.  Aan het 
einde van het graspad bij zitbank  gaat u L (rood) 
over de doorgaande weg. (Loop links van de weg. 
U passeert bushalte Dumoulin). Negeer veldweg 
links. Meteen na het voormalig tramviaduct gaat u 
R (geel) het brede pad omhoog.  
 

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

U passeert een draaihekje (stegelke) en dan volgt 
u RD (geel) het smalle pad, dat boven een licht 
stijgend graspad wordt. (U loopt dan over het 
traject van de voormalige trambaan). Boven gaat u 
door het volgende draaihekje en volg RD (geel) 
het pad.  
 

2.  Aan de 4-sprong (slecht te zien) voor de helling 
in het weiland gaat u R richting liggende 
boomstammen. (U verlaat hier de gele route). 
Voorbij boomstammen gaat u L richting “ingang” 
smalle bosstrook. (U gaat dus niet door het ijzeren 
klaphekje). Via nauwe doorgang loopt u de 
bosstrook binnen. Volg dan circa 750 m het  licht 
stijgende bijzondere bospad over het uitgegraven 
tracé van de voormalig trambaan. Aan de 3-

sprong bij afgezaagde boom (einde brede pad) 
gaat u L het bospaadje omhoog met links boven 
van u de bosrand. Negeer zijpaadjes rechts.  
3. Steek boven voorzichtig RD de doorgaande 
weg over. Let op! Meteen rechts van de 
wandelmarkeringspaaltje en bij greppel  loopt u 
RD het begroeide bospaadje (soms slecht te zien)  
omlaag  
 

(Lukt dit niet, loop dan RD over de klinkerweg/brede 
grasstrook met rechts van u de bosstrook. Aan het 
einde van de brede grasstrook loopt u langs de akker 
en bosrand. Bij ijzeren hek  (10 m voor haag) gaat u 
door de opening naast het hek en loop dan RD met 
even verder links van u een woning). 
 

Beneden loopt u RD over het bospad.   
 

(U loopt hier weer over het uitgegraven tracé van de 
voormalig trambaan, die hier via een tunnel onder de 
doorgaande weg doorging).  
 

Voorbij woning volgt u RD de smalle asfaltweg. 
Steek nabij km paaltje 8,3 de doorgaande weg 
Maastricht – Vaals over en loop RD over de 
asfaltweg. Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing L 
(rood). Aan de volgende T-splitsing gaat u R 
(rood).  
 

(U passeert rechts de bijzondere eco-woning  van 
plantenkwekerij Radder. De eco-woning is gebouwd 
met Franse eiken balken en de tussenliggende 
vakken zijn opgevuld met een ruim 10 cm dikke 
leemlaag.  

http://www.eetcafescheulderheukske.nl/
http://www.brasserieherenberggulpen.nl/
tel:043-3214855
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De woning wordt verwarmd met een in de kelder 
staande palletkachel en zonnepanelen bedekken het 
“parasol dak”.  
 

Bij Radder worden per jaar circa 1 miljoen 
biologische potkruiden geteeld bestaande uit circa 70 
verschillende soorten. Alle kruiden hebben het 
Europese Biologische keurmerk. Ieder kruid staat in 
een ronde 13 cm pot).  
Negeer zijwegen en blijf deze weg, die later een 
veldweg wordt, 1,2 km RD volgen. 
 

(Links ligt bedrijvenpark Aan de Fremme (Margraten). 
Een eind verder passeert u  de witte en grijze 
gebouwen van de coöperatieve Fruitveiling Zuid-
Limburg, sinds 2000 de enig overgebleven fruitveiling 
van Zuid-Limburg).  
 

Steek voor de grote laagstamboomgaard de 
doorgaande weg over en ga R (geel) over het 
fietspad. Aan de 4-sprong in Scheulder gaat u RD 
(geel/Scheuldersteeg).  Aan de T-splitsing bij 
groot H. Hartbeeld beeld gaat u R. U passeert de 
St. Barbarakerk (1850) met rechts daarvan de 
terug gelegen pastorie.  
 

U komt bij brazzerie  Pirjoy/voorheen eetcafé ’t 
Scheulderheukske, medesponsor van de 
wandeling, waar u binnen of op het terras, kunt 
pauzeren.  
 

4.   Met uw rug naar brazzerie Pirjoy gaat u R door 
het langgerekte (straat)dorp dat gelegen is aan de   
oude Romeinse heerbaan, die van Maastricht 
naar Aken liep. 
 

(U passeert meteen rechts de uit de 19e eeuw 
stammende rijksmonumentale met mergelstenen 
gebouwde carréhoeve de Wingerd (huisnrs. 62-64). 
De hoeve heeft twee poorten en een mooie topgevel 
met daarop een zuiltje (schoorsteen). In de gevel 
staat in een muurnis een Mariabeeldje).    
 

 

Negeer na 300 m bij Mariakapelletje en zitbank 
zijweg links omhoog. Waar na 200 m de asfaltweg 
bij wegkruis naar rechts buigt, gaat u L de 
veldweg omhoog. Aan de Y-splitsing gaat u R het 
holle pad omlaag. Na 600 m gaat u beneden aan 
de 3-sprong L over het licht stijgende pad door 
de bosrand met links van u een weiland.  Het 
bospad buigt naar rechts. Boven verlaat u het 
bos en volg het pad RD. Steek de veldweg over 
en loop RD (geel-rood) over het brede graspad.  
(Hier boven op het Plateau van Margraten heeft u 
rondom mooi uitzicht).   
Steek bij wegkruis de  klinkerweg over en loop 
RD (geel-rood) over het pad.  Beneden aan de 3-
sprong gaat u RD (geel-rood) omhoog.  Boven 
aan de T-splitsing gaat u R over de veldweg.  Aan 

de T-splitsing bij wegwijzer gaat u L over de 
smalle asfaltweg richting Gulpen.  Na 450 m gaat 
u R (geel) de veldweg omlaag met links prachtig 
uitzicht.  
 

(Een eindje verder  passeert u een zitbank,  met mooi 
uitzicht o.a. over Gulpen. Een prachtige 
pauzeplek/genietplekje  na 8 km). 
 

5. Beneden gaat u L de asfaltweg omlaag, die u 
350 m RD volgt. (Na 150 m passeert u rechts een 
wegkruis). Let op! Neem nu de eerste asfaltweg R 
(geel). Meteen daarna voor de ingang van hoeve 
Grachten Hof (1913) gaat u R (geel) over het 
(gras)pad. Volg nu 800 m deze mooie holle licht 
stijgende brede bosweg (laatste 50 m smal pad).    
Boven aan de T-splitsing gaat u L (geel/rood).  
Volg nu 1,3 km dit pad dat na circa 500 m een 
dalende veldweg wordt.  
 

(Boven heeft u  prachtig uitzicht over het vijfsterren 
landschap Zuid-Limburg. Hier passeert u ook een 
zitbank, wederom een genietplekje).  
 

Negeer zijweg links richting woonwijk Gulpen. 
Aan de 4-sprong bij zitbank, uitvaartventrun Dela  
en inrit naar kerkhof gaat u RD het smalle 
grindpad door de bomenlaan omlaag. Steek 
voorzichtig via de oversteekplaats de 
voorrangsweg Maastricht-Vaals over en loop RD 
de brede eikenlaan omlaag. Beneden aan de T-
splitsing voor kasteel Neubourg (nieuwe burcht). 
gaat u R (wit/zwart)  met links van u de 
kasteelmuur (1840-1860).  
 

(Het huidige gerestaureerde kasteel is in aanleg 14e 
eeuws, maar is in de huidige vorm grotendeels 17e  
en 18e eeuws. De toren stamt uit 1640. 
 

Als u even verder links de inrit inloopt naar de 
kasteelhoeve, dan heeft u links weer mooi zicht op 
het kasteel. Hier in de inrit heeft u rechts bij het  
ijzeren hek (1790-1800) mooi zicht op het achthoekig 
onderkelderd  rijksmonumentaal tuinpaviljoen (1e 
kwart 18e eeuw) met peervormige koepel). 
 

Negeer voorbij het tuinpaviljoen met peervormige 
koepel bij wegwijzer draaihekje links en loop RD 
(wit/blauw/zwart). Volg nu het stijgende voetpad 
langs de lange rij eiken. (Boven heeft u links mooi 
uitzicht over het Gulpdal). Aan de doorgaande weg  
bij wegwijzer in het buurtschap Euverem gaat u R 
het asfaltpad omhoog. Vlak daarna gaat u voor de 
3-sprong met ANWB wegwijzer L richting 
Reijmerstok. (Loop links van de weg over het 
asfaltpad). U komt meteen weer bij Brasserie 
herenberg Gulpen waar u binnen of op het leuke 
terras nog iets kunt eten of drinken. De eigenaar 
verneemt graag wat u van de wandeling vond.  

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.   
 


