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Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische wandeling wandelt u over een voetpad naar Kasteel 
Neubourg en dan komt u via een mooie vijver in Gulpen. U klimt een deel van de Gulperberg op en dan 
volgt u een prachtig balkonpaadje met schitterend uitzicht. U komt boven op de Gulperberg waar het 
uitzicht grandioos is en dan wandelt u een steil weggetje omlaag.  Via een panoramisch graspad komt u 
weer op de Gulperberg en via leuke bospaadje komt u in de buurtschap Crapoel. Via een mooie veldweg en 
een weiland komt u weer bij het mooie terras van de sponsor.  Deze wandeling biedt de hele tijd prachtige 
uitzichten op de heuvels! 
 

 
 

Startpunt: Brasserie Herenberg Gulpen, Osebos 1,  Gulpen – Euverem.  Tel:043-3214855. 
U kunt voor het restaurant parkeren op de parkeerplaats. 
 
 

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.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.brasserieherenberggulpen.nl/
tel:043-3214855
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,65 km  2.15 uur  92 m  161 m 
 

 
 

1116. EUVEREM 9,6 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats voor de brasserie 
steekt u de doorgaande weg over en gaat u L 
over het asfaltpad. Meteen daarna aan de 3-
sprong bij ANWB wijzer steekt u de 
voorrangsweg over en gaat u R het asfaltpad 
omlaag langs deze weg en u passeert het 
plaatsnaambord Euverem. Bij wegwijzer en 
trafokast gaat u L (wit/groen/zwart/blauw) over 
het asfaltpad richting Gulpen met even verder 
rechts een lange rij eiken.   
 

(Even verder heeft u boven rechts mooi uitzicht over 
het Gulpdal en op de hooggelegen hoeve waar u 
straks langs komt).  
 

Negeer voorbij zitbank en bij wegwijzer 
draaihekje rechts en loop RD over de grindweg 
langs de kasteelmuur (1840-1860) en 
tuinpaviljoen met de hoge schoorsteen.  
 

(Als u 150 m verder R gaat richting kasteelhoeve, 
dan heeft u  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.  
 

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 (wit/zwart) door de prachtige 
brede beukenlaan, die een eindje verder begint.  
Let op! 30 Meter voorbij einde rechts gelegen 
weiland en waar u rechts het begin van een vijver 
en 2 zitbanken ziet, gaat u R over het paadje. 
Meteen daarna  aan de vijver gaat u RD (zwart)  
met links uitzicht op de mooie vijver met de 19 
fonteinen (spuitstukken) en op de H. Petruskerk 
(1924) in Gulpen. Even verder bij de volgende 
twee zitbanken buigt het pad naar links. Neem 
dan het eerste asfaltpad R (wit/zwart) en via 
klaphekje steekt u via houten brug de Gulp over. 
Na de brug gaat u L over de parkeerplaats en ga 
door de poort of het links naastgelegen 
klaphekje.  
 

2 Voorbij de poort gaat u L over de klinkerweg.  
 

(Hier aan de klinkerweg ziet u rechts de aan de 
molentak gelegen watermolen Neubourg, De 
oorspronkelijke Neubourg molen deed van 1712 tot 
1851 dienst als watermolen t.b.v. van een hier 
gevestigde papierfabriek. Deze werd afgebroken en 
in de plaats kwam een graanmolen (1853). In de 

molen wordt tegenwoordig regelmatig het meel voor 
het pannenkoekenhuis gemalen). 
 

Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij zitbank 
R (Burg. Teheuxweg). Aan de 4-sprong, met 
rechts in tuin een wegkruis, gaat u RD 
(geel/blauw/bruid) omhoog.  Negeer zijwegen. 
Aan de 3-sprong bij huisnr. 27 gaat u R (Dr. L. 
Pinckersweg/geel/rood/zwart/groen) de steile 
asfaltweg omhoog richting Gulperberg.  
 

(Hier heeft u links bij muur en trappenpad mooi zicht 
op het mooie smalle bloemenperk waardoor meestal 
water stroomt en op de fontein bestaande uit vissen 
en meestal waterspuwende vroedmeesterpad).  
 

Na 60 m  gaat u bij zitbank L (groen/bruin/zwart 
/blauw) het trappenpad omhoog. Even verder 
loopt u het tweede (korte) trappenpad omhoog.   
 

(Boven aan deze trap staan twee zitbanken).  
 

Meteen daarna gaat u aan de asfaltweg L (blauw).  
 

(U passeert na 100 m een zitbank met mooi uitzicht 
over Gulpen en Wijlre).  
 

100 m verder gaat u schuin L de beklinkerde inrit 
omlaag.  
 

(Na veel regenval kunt u hier de asfaltweg ook RD 
blijven volgen. Ga dan door het tweede klaphek R. 
Ga dan verder bij **** in punt 3).  
 

Waar de klinkerweg scherp naar links buigt, loopt 
u RD via het klaphekje het weiland in en volg 
schuin rechts het smalle paadje over de bergflank 
(dus midden door het weiland). Aan de 4-sprong 
van smalle paadjes gaat u R verder over de 
heuvelflank.  
 

(U volgt dus RD het hoogstgelegen paadje parallel 
aan de rechts boven staande afrastering/asfaltweg. 
Links beneden ziet u kasteel Cartils, dat gelegen is 
tussen Wijlre en Wittem).  
 

Bij  breder pad gaat u R (geel-/zwart) via het 
trappenpad omhoog en ga dan meteen door het 
klaphekje.    
 
3. Steek schuin rechts de asfaltweg over, ga door 
het klaphek (geel/zwart/geel-rood) **** en loop via 
het trappenpad de grashelling omhoog. (Hier staat 
links aan de asfaltweg een zitbank). Boven gaat u 
door het volgende klaphek en steek bij 
oriëntatiebord RD het grasveld over.  
 

(Hier boven op de Gulperberg staan meerdere zit- en 
picknickbanken en heeft u schitterend uitzicht over 
het vijf sterren landschap Zuid-Limburg.  
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Hier staat rechts het  in 1935 geplaatste grote Maria 
monument.  Het 3 m hoge Mariabeeld staat op een 
13 m hoge sokkel. De sokkel is aan vier zijden 
versierd met mozaïeken  en de namen van de 
parochies die toen behoorde tot het dekenaat 
Gulpen. Loop even om het monument heen en u 
heeft weer ander mooi uitzicht).  
 

Aan de smalle asfaltweg gaat u L 
(groen/blauw/geel). De weg buigt naar rechts en 
dan heeft u links bij 2 zitbanken wederom  
schitterend ander uitzicht.  
 

(Links beneden ziet u het Redemptoristen klooster in 
het bedevaartsoord Wittem. Voor u beneden het 
dorpje Partij. In de verte ziet u de hooggelegen St. 
Martinus kerk (1860-1862) in Vijlen, de 133 m hoge 
Tv-toren in het Aachener Wald en rechts daarvan de 
Boudewijntoren (uitkijktoren) op het Drielandenpunt 
in Vaals).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L omlaag. . (Als u hier 
aan de T-splitsing R gaat komt u na 100m bij het 
mooie panoramaterras van Restaurant 
Gulperberg).     Meteen daarna gaat u aan de 3-
sprong RD (geel/groen) de steile weg omlaag.  
 

(Hier staat meteen links een zit- picknickbank en het 
herinneringsmonument aan de  sportjournalist en 
wielerlegende Jean Nelissen. In het monument zijn 
een microfoon, zijn onafscheidelijk glas wijn en sigaar 
(inkeping) verwerkt).  
 

Let op! Meteen daarna gaat u L door het klaphek. 
(U kunt ook de dalende asfaltweg RD blijven volgen. 
Ga dan verder bij ^^^^ in dit punt). Na het klaphek 
gaat u meteen R door het weiland omlaag met 
even verder rechts van u afrastering/jong 
aangeplant (2020) bos. (U loopt dus parallel aan de 
rechts gelegen steile asfaltweg omlaag). Beneden 
na klaphek loopt u RD de asfaltweg omlaag. Vlak 
daarna gaat u ^^^^ aan de omgekeerde Y-
splitsing RD. Meteen daarna gaat u bij wegwijzer 
en tegenover de Hoeve de Bek R  de asfaltweg 
omhoog richting Berghem.  
 

(Hoeve de Bek (Oude Akerweg 139) stamt uit 1663. 
Tot 1825 was dit het poststation halverwege de oude 
hoofdweg Maastricht-Aken).  
 

De asfaltweg wordt vlak daarna een stijgende 
veldweg/stenen/graspad, die u bijna 900 m RD 
volgt met links mooi uitzicht over het droogdal. 
(Na 500 m passeert u rechts Panorama camping 
Gulperberg). Aan de smalle asfaltweg gaat u R 
omhoog. Boven aan de T-splitsing in de 
buurtschap Berghem gaat u L (blauw).  
 

(Als u hier rechts gaat, dan komt u meteen bij ”Jantje 
zag eens pruimen hangen” met het leuke terras).  
 

Negeer zijwegen en volg RD de smalle 
panoramische asfaltweg.  
 

(Even verder ziet u rechts beneden de mooie toren 
van kasteel Neubourg).    
 

4. Na 700 m gaat u aan de 3-sprong bij rij eiken, 
zitbank en wegkruis RD.  
 

(Na 200 m passeert u links de grote carréhoeve 
(1867), die u in het begin van de wandeling zag).  
 

Na 150 m gaat u R (rood/blauw) de veldweg 
omlaag richting bos. Bij de bosrand en 
afsluitboom buigt het pad naar rechts 
(rood/blauw). Negeer klaphekje rechts en volg het 
pad dat meteen naar links buigt en een licht 
stijgend bospad wordt. Na bijna 500 m buigt het 
pad rechts omlaag en beneden loopt u tussen 
twee weilanden door. Meteen daarna, waar het 
pad naar rechts buigt, gaat u RD het steile 
bospad omhoog met links van u een weiland.  Na 
40 m negeert u zijpaadje rechts en volg het pad 
nog even RD omhoog door de bosrand. Boven 
aan de veldweg gaat u L (blauw) en u loopt bij het 
mooie vakwerkhuis het buurtschap Crapoel 
binnen. Voorbij huisnr. 6 en bij lantaarnpaal 695 
gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing scherp R 
de asfaltweg omlaag. Na 40 m, waar de asfaltweg 
naar links buigt en een dalende grindweg wordt, 
gaat u RD over het brede (gras)pad met rechts 
een leuk tuintje. Een eind verder wordt het pad 
een licht dalend bospad. U passeert een zitbank.  
Na 300 m aan de T-splitsing en “tuintje” gaat u L 
(blauw) de veldweg omlaag met voor u prachtig 
uitzicht.   
 

5. Negeer zijpad links en volg verder RD 
(groen/rood/blauw) de dalende veldweg.  
 

(Voor u ziet u weer de terrassencamping Osebos en 
links beneden woningen in de buurtschap Pesaken).    
 

Beneden aan de T-splitsing bij zitbank en 
wegwijzer gaat u R (zwart/rood/blauw/wit/groen) 
over de smalle asfaltweg.  
 

(Even verder ziet u rechts een hoog talud, een 
overblijfsel van de oude trambaan Maastricht-Vaals, 
die van april 1925 tot april 1938 operationeel was. 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 gaat u bij zitbanken L (blauw/groen) 
over de grindweg door de mooie beukenlaan met 
rechts het park van kasteel Neubourg. Via brug 
steekt u de Gulp over en via draaihekje steekt u 
schuin rechts het weiland over met rechts zicht 
op de kasteelhoeve en kasteel Neubourg.  Via 
stegelke verlaat u het weiland en ga dan  bij 
wegwijzer L (wit/blauw/zwart) over het stijgende 
(voet)pad langs de lange rij eiken richting 
Euverem. (U loopt nu weer hetzelfde stuk maar het 
uitzicht is toch weer anders). Aan de doorgaande 
weg bij wegwijzer in de buurtschap Euverem gaat 
u R het asfaltpad omhoog. Vlak daarna gaat u 
voor de 3-sprong bij ANWB wegwijzer L richting 
Reijmerstok. (Loop links van de weg over het 
asfaltpad).  
 

U komt meteen weer bij de brasserie, de sponsor 
van de wandeling, waar u binnen of op het leuke 
terras nog iets kunt eten of drinken.  


