1308. EUVEREM - MECHELEN 12,7 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

blz 2 van 4
Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u langs het kasteel Neubourg naar
Gulpen. Dan klimt u via trappen de Gulperberg omhoog waar u boven schitterend uitzicht heeft. U daalt af
naar hoeve de Bek en dan loopt o.a. langs de Geul naar Mechelen waar u halverwege kunt pauzeren bij
café In De Kroeën. Via de buurtschap Overgeul loopt u via o.a. een holle weg, weilanden en bospad
omhoog naar de Golfbaan Wittem. Via de buurtschap Crapoel loopt u weer omlaag naar het Gulpdal en dan
komt u weer in Euverem bij Cup & Vino waar u de wandeling kunt afsluiten. Kijk goed naar de
openingstijden. U kunt ook starten in Mechelen (punt 5) en pauzeren in Euverem. Dit is een echte
heuvellandroute met mooie uitzichten.

Startpunt: Cup & Vino, Osebos 1, Gulpen – Euverem. Tel:043-3214855. Geopend: donderdag t/m zondag
vanaf 12.00 uur. Start bij punt 1. U kunt voor het restaurant parkeren op de parkeerplaats. Laat binnen even
weten dat u de route gaat lopen, dan weet men van wie de auto is.

Startpunt: Café In de Kroeën, Hoofdstraat 23, Mechelen. Tel: 043-4551262. Geopend: vrijdag t/m dinsdag
vanaf 12.00 uur. Parkeer achter de kerk op de parkeerplaats, Heerenhofweg 30 c, Mechelen.
Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R. Meteen daarna voor het appartementencomplex Johanniterhof
gaat u L over de brede klinkerweg. Via ijzeren hek komt u in het park. Aan de 3-sprong in het park gaat u R
omlaag. Aan de uitgang van het park steekt u de doorgaande weg over en ga L en u komt meteen rechts
bij café In de Kroeën (huisnr. 23). Start de wandeling bij punt 5.
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1. Vanaf de parkeerplaats voor het restaurant
steekt u de doorgaande weg over en gaat u L
over het asfaltpad. Meteen daarna aan de 3sprong bij ANWB wijzer steekt u de
voorrangsweg over en gaat u R het asfaltpad
langs deze weg omlaag en u passeert het
plaatsnaambord Euverem. Bij wegwijzer en grote
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).
Negeer na 600 voorbij zitbank en bij wegwijzer
draaihekje rechts en loop RD over de grindweg
langs de kasteelmuur (1840-1860) en het
tuinpaviljoen (1e kwart 18e eeuw) met de hoge
schoorsteen.
(Als u na 150 m R de inrit inloopt naar de
kasteelhoeve, dan heeft u even verder heeft 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 ingang van het kasteel
loopt u RD (wit/zwart) 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 het pad omlaag. Meteen daarna gaat u bij 2
zitbanken L over het asfaltpad met rechts de
vijver met de 19 fonteinen (spuitstukken). Aan het
einde van de vijver bij het circa 3,5 m hoge
kunstwerk “de ontmoeting”, bestaande uit twee
stoelen met twee beelden in de vorm van zittende
personen, volgt u het pad verder RD langs de
vijver. Meteen daarna bij zitbank gaat u L (geelrood) over het klinkerpad.

2. Steek de doorgaande weg over en ga L. Meteen
daarna gaat u aan de 3-sprong R (Aan het Veld)
over de smalle asfaltweg. Even verder passeert u
het kunstwerk “de boot” en een prachtig
vakwerkhuis (18e eeuw). 20 m verder gaat u vlak
vóór brug bij zitbank L over het asfaltpad met
rechts de Gulp. Aan het eind van het pad steekt u
via houten brug de Gulp over en loop dan bij het
grote kunstwerk “Smeltkroes van de evolutie” RD
over de kasseienweg langs de waterpomp en met
rechts
de
grote
parkeerplaats
(W.
Alexanderplein). Negeer zijweg rechts en loop RD
over de licht stijgende kasseienweg langs het
bloemenperk. Bij de fontein bestaande uit vissen
en (meestal) water spuwende vroedmeesterpad
loopt u links de brede stenen trap omhoog. Steek
boven de asfaltweg over en loop RD (Dr. L.
Pinckersweg/geel-rood/zwart/groen) de steile
asfaltweg omhoog richting Gulperberg. Na bijna
100
m
gaat
u
bij
zitbank
L
(geelrood/groen/bruin/zwart/blauw) het trappenpad
met reling omhoog. Even verder loopt u het
tweede (korte) trappenpad omhoog.
(Boven aan deze trap staan twee zitbanken).
Steek meteen daarna de asfaltweg over en loop
RD (geel-rood/groen/bruin/zwart) het volgende
trappenpad met reling omhoog. Boven aan de
trap gaat u RD het grindpad omhoog. Aan de 3sprong gaat u L (bruin/groen/zwart) verder
omhoog met links mooi uitzicht o.a. over Gulpen
en op Wijlre. Boven bij parkeerplaats gaat u L de
asfaltweg omhoog.
3. Vlak daarna, even voorbij het rechts staand
groot Missiekruis (1834/zie infobordje), gaat u bij
zwerfstenen L (groen/bruin/zwart) over de smalle
asfaltweg richting Mariabeeld en met rechts van u
een natuurspeelplaats. Waar de smalle asfaltweg
naar rechts buigt, loopt u bij zitbanken (prachtig
uitzicht), klaphek en oriëntatiebord RD over het
gras met links afrastering en rechts het hoge
Mariamonument (zie infobordje bij ingang). Na
100 m gaat u bij oriëntatiebord L (geel/rood) door
het tweede houten klaphek en loop RD de
grashelling omlaag.
(Hier boven op de Gulperberg, waar u prachtig
uitzicht heeft, staan veel zitbanken).
Beneden steekt u schuin rechts de asfaltweg over
en via klaphek gaat u schuin R (geelrood/zwart/geel) het paadje omlaag met links
beneden woningen. Beneden voorbij klaphek
gaat u bij wegkruis R (zwart/groen) de smalle
holle asfaltweg omlaag. Beneden aan de
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (geel). Negeer
meteen tegenover Hoeve de Bek zijweg rechts.
(Hoeve de Bek (nr. 139) met de mooie met leisteen
bedekte dakkapelletjes stamt uit 1663. Tot 1825 was
dit tevens het poststation halverwege de oude
hoofdweg Maastricht-Aken).
Aan de Y-splitsing bij wegkruis en zitbank gaat u
L/RD (geel) over de smalle asfaltweg. Negeer na

blz 3 van 4
250 m graspad rechts omhoog. (Hier staat rechts
een bunker, die soms slecht te zien is).
4. 10 m voorbij Geulbrug gaat u R via draaihekje
over het pad met rechts de Geul, het snelst
stromend riviertje van Nederland. Aan de smalle
asfaltweg gaat u L. Meteen daarna bij breed
ijzeren hek gaat u R door het draaihekje en volg
het graspad RD met rechts de Geul en links het
sportcomplex van V.V. Partij ’33. Aan de 3-sprong
gaat u RD met rechts de meanderende Geul en
links de bosrand. Aan de 3-sprong bij gedichtpaal
gaat u R (rood/zwart) over het graspad met rechts
de meanderende Geul. U passeert na 300 m een
draaihekje en volg het pad verder RD. 150 m
verder bij 2 draaihekjes gaat u L over het pad met
rechts afrastering. Het pad maakt een haakse
bocht naar rechts en buigt dan een eind verder
links omhoog. Boven voorbij wegkruis met
Latijnse en Nederlandse tekst gaat u R over de
parkeerplaats omlaag. Aan de T-splitsing voor de
voormalige kasteelhoeve Heerenhof gaat u R en
na 10 m gaat u L over de klinkerweg met rechts
het appartementencomplex Johanitterhof. Via
ijzeren hek komt u in het park. Aan de 3-sprong
in het park bij muziekkiosk gaat u R verder
omlaag.
(Hier heeft u mooi uitzicht op de voormalige
kasteelhoeve Heerenhof waarin nu o.a. een hospice
is gehuisvest).
Aan de uitgang van het park steekt u de
doorgaande weg over en gaat u L (geel) omhoog.
(Hier bij de uitgang van het park hangt links aan de
muur een infobordje betreffende de Heerenhof).
Meteen daarna komt u rechts bij het leuke café In
de Kroeën, de sponsor van deze wandeling, waar
u binnen of op het terras iets kunt eten of
drinken.
5. Met uw rug naar café In de Kroeën, de
voormalige
pastorie
(1853),
gaat
u
L
(Hoofdstraat) omlaag. Bij huisnr. 49 steekt u via
zebrapad de doorgaande weg over en ga L over
het trottoir. Voorbij het mooi vakwerkhuis (huisnr.
22) loopt u RD over het klinkerpad met links de
Mechelderbeek. Negeer bij wegwijzer smal pad
rechts. Waar de klinkerweg bij het leuke huis (nr.
42) eindigt, loopt u RD langs de doorgaande weg
met rechts van u de Mechelderbeek, die hier
vlakbij in de Geul stroomt. U steekt de Geulbrug
over. Vervolgens steekt u de molentak (Bovenste
molen) van de Geul over. Meteen daarna voorbij
oorlogsbunker, gedenksteen en bij vakwerkhuis
Hoeve de Plei (18e eeuw) gaat u R (Overgeul) over
de doodlopende weg.
(De bunker moest bij een inval van het Duitse leger
een eerste vorm van verzet bieden bij de
Geulovergangen.
Rechts tegenover Hoeve de Plei ziet u hier bij hekje
een groot bakhuis (’t bakkes) dat bij hoeve de Plei
hoort. In het lager gedeelte bevindt zich de bakoven
waar broden en vlaaien werden gebakken).

Aan de 3-sprong bij vakwerkhuis met muurkruis
en waterpomp in de buurt Overgeul gaat u L
(geel) over de doodlopende asfaltweg, die een
stijgend hol pad/veldweg wordt.
(U passeert meteen links het ongevalskruis van
Kelsey Sijstermans. Dit 9 jarig meisje kwam in okt.
2003 bij het spelen in een nabij gelegen schuur
onder een vallende deur terecht.
Omhoog lopend passeert u na 300 m bij twee
ingangen van weilanden links het herinneringsplaatje
aan de Amerikaanse luitenant Clinton Winters, die
hier in het links gelegen weiland op 26 dec. 1944
dood is gevonden. Zuid-Limburg was toen al bevrijd.
Zie infobordje.
20 m verder passeert u rechts boven een zitbank
waar u mooi uitzicht heeft).
Na 400 m negeert u boven draaihekje links. Even
verder loopt u via klaphek een weiland in en volg
het pad RD door het weiland met rechts mooi
uitzicht. Het pad wordt een stijgend hol pad door
de bosrand. Via nauwe doorgang loopt u het
volgende weiland in en loop dit RD omhoog met
links van u de bosrand. Boven loopt u verder RD
langs de bosrand.
(Kijk hier even achterom en u heeft prachtig uitzicht
o.a. op de hooggelegen St. Martinuskerk (1860 1862) in Vijlen).
Waar de bosrand naar links buigt, gaat u verder
RD. Beneden loopt u via klaphekje het volgende
weiland in en volgt u het pad RD door het weiland
omhoog.
6. Boven verlaat u het weiland en meteen daarna
aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R/RD over het
brede pad door de bosrand. Aan de T-splitsing
gaat u L het bospad omhoog, dat u geruime tijd
RD volgt. Negeer na 600 m zijpad scherp links.
Aan de 3-sprong voorbij afsluitboom en bij
zitbank gaat u R (blauw) omlaag met links van u
de golfbaan van de Golf & Countryclub Wittem,
de oudste golfbaan van Limburg (1956). Negeer
zijpaden rechts en volg de grindweg geruime tijd
RD.
(Omhoog lopend passeert u na 150 m bij zijpad
rechts en afsluitboom het memoriekruis van de RAF
piloten S.A. Somerscales en H.R. Poole, wiens
vliegtuig hier op 23-4-1944 neerstortte. Van de
zevenhoofdige bemanning overleefde alleen de
vliegenier Tom Wingham de crash. Hij bracht zich
met zijn parachute in veiligheid. Op 15 mei 2015
stierf hij op 92 jarige leeftijd).
250 m verder loopt u boven tussen het golfterrein
door.
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(Bijna aan het eind van de golfbaan, vlak voor twee
ingangen golfterrein, passeert u links bij hulststruik
het ongevalskruis van Jozef Boers. Op 18 aug. 1918
was Jozef Boers met zijn broer met paard en kar met
een
lading veldvruchten onderweg naar hun
boerderij Lookerplei. Het paard schrok van een tak
en ging er vandoor. Jozef kwam daarbij onder de kar
en overleed).
U verlaat het golfterrein. Boven bij veldkruis
staand tussen twee dennen en tegenover de
voormalige hoeve Lookerplei wordt de grindweg
een smalle asfaltweg. Na 600 m gaat u in de
buurtschap Crapoel aan de T-splitsing bij
wegkruis met hamer en nijptang L (rood)
omhoog. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong
bij vakwerkhuis (nr. 11) met boven de voordeur
de H. Familie en bij verbodsbord R (blauw/rood).
Voorbij huisnr. 10 gaat u aan de Y-splitsing L
(rood) omlaag. Aan de 3-sprong, einde asfaltweg,
gaat u RD over het brede graspad dat na 200 m
een bospad wordt.
(Bijna aan het eind van het pad passeert u een
zitbank met mooi uitzicht o.a. op Gulpen).
Na 600 m gaat u aan de T-splitsing L (blauw) de
veldweg omlaag. Negeer zijpad links en loop RD
(groen/rood/blauw) verder omlaag met mooi
uitzicht over het Gulpdal.
7. Beneden gaat u bij zitbank en wegwijzer R
(zwart/rood/blauw/groen/wit) over de smalle
asfaltweg richting Gulpen.
(Na 100 m ziet u rechts een hoog talud, een
overblijfsel van de 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).
Na 300 m bij zitbanken en volgende wegwijzer
gaat u L (blauw/groen) over de grindweg met
links een rij beuken en rechts het kasteelpark. 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 u het weiland en ga dan L
(wit/blauw/zwart) het verharde smalle pad
omhoog richting Euverem langs de lange rij
eiken. Na 600 m gaat u aan de doorgaande weg
bij wegwijzer R het asfaltpad langs de
doorgaande weg omhoog. Vlak voor de 3-sprong
steekt u L de weg over en gaat u R over het
asfaltpad dat meteen naar links buigt. Na 25 m
gaat u R naar Cup & Vino, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het leuke terras
nog iets kunt eten of drinken. De eigenaar
verneemt graag wat u van de wandeling vond.
Cup & Vino is dé ontmoetingsplaats van de echte
wijn- koffieliefhebber.
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