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Een gemakkelijke wandeling met 1 helling door bos, weilanden en over veldwegen. 
 
Startpunt: Gasthof Euverem, Euverem 30, Gulpen. 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 6,57 km  1.30 uur  78 m  78 m 

 
 
 

  
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.gasthofeuverem.nl/
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142. EUVEREM 6,6 km 
 
1. Met de rug naar Gasthof Euverem gaat u L en 
ga dan meteen bij wegkruis L (geel/blauw) de  
asfaltweg omhoog met links de Gasthof.  
 

(Een eindje verder passeert u links in de holle weg 
een grote dassenburcht).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R onder het 
voormalig spoorwegviaduct door waarin een 
muurkruis hangt.  
 

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

Aan de 3-sprong, meteen na het viaduct, gaat u R 
(blauw/groen/zwart) de veldweg door de 
bosstrook omlaag. Beneden voor de doorgaande 
weg en camping Osebos gaat L (geel/rood) over 
het graspad dat evenwijdig aan de doorgaande 
weg loopt. Een eind verder buigt het graspad 
naar links (rood) en volg nu verder het brede 
graspad o.a. langs knotwilgen. Aan het einde van 
het graspad bij zitbank gaat u R over de 
doorgaande weg. (Loop links van de weg over het 
optische fietspad).  
 

2. Let op! Na 250 m gaat u L (geel) over het brede 
bospad, dat meteen bij picknickbank naar links 
buigt. Vlak daarna aan de 3-sprong bij 
afsluitboom gaat u RD over het smalle licht 
stijgende bospad.  (U verlaat hier dus de gele route) 
Een eind verder buigt het pad rechts omhoog.  
Aan de 3 sprong gaat u RD het steiler wordende 
pad omhoog. Aan de 4-sprong gaat u RD (geel) 
het pad verder door het Osebos omhoog.  
 

(Als u hier even L gaat, dan heeft u aan de bosrand 
mooi uitzicht o.a. op laagstamboomgarden, die van 
na de bloesemtijd (mei) tot de oogst (sept/okt) 
afgedekt zijn met fijnmazige hagelnetten, hetgeen 
“witte oppervlakten” opleveren in het landschap).  
 

Beneden aan de 3-sprong gaat u RD (geel) 
omhoog. Even verder verlaat u het bos en volg nu 
het pad dat hier na links buigt en een licht 
stijgend pad wordt gelegen tussen haag en akker. 
 

(Als u hier achterom kijkt dan ziet u in de verte o.a. 
de windturbines van EuroWindPark Aachen (vlakbij 
de grensovergang Bocholtz), die groene stroom 
opwekken voor circa 12000 Duitse huishoudens) 
   
3. Het pad wordt een veldweg en bij boerderij een 
asfaltweg. Aan de voorrangsweg Maastricht – 
Vaals gaat u L over het fietspad.  
 

(Rechts ziet u Hoeve Beusdalshof. Op deze plek 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 
Sippenaeken. Rond 1800 werd het complex 
uitgebreid tot een gesloten carréboerderij. Sinds 
2020 is het een luxe hotel/atelier). 
 

Na 150 m gaat u aan de 4-sprong bij ANWB-
wegwijzer L (rood/geel) omlaag. Meteen daarna 
bij wegkruis gaat u R (blauw/rood/geel) over de 
doodlopende weg door de buurtschap de Hut. De 
asfaltweg wordt een veldweg. 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.  
 

4. 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 eerder 
genoemde trambaan. Hier boog de tram af van de 
Rijksweg, om van het Plateau van Margraten af te 
dalen naar Gulpen. Om de tram geleidelijk te doen 
afdalen naar het Gulpdal moest op deze plaats een 
diepe uitgraving komen. Dit stuk trambaan van bijna 
5 km is waarschijnlijk het duurste stukje trambaan dat 
ooit in Nederland werd aangelegd).  
 

Aan de veldweg gaat u RD. Steek vlak daarna de 
voorrangsweg over en ga L over het fietspad. 
Negeer meteen veldweg rechts en even verder 
asfaltweg rechts omlaag. 50 m verder (30 m voor 
0,6 km paaltje) gaat u L (geel) over de 
doodlopende veldweg.  
 

(Voor u ziet u bij helder weer de 58 m hoge kerktoren 
van de hooggelegen St. Martinuskerk(1860-1862)  in 
Vijlen.  Ook ziet u voor u de 133 m hoge tv-toren in 
het Aachenerwald).  
 

Aan het eind van de veldweg (keerpunt) gaat u RD 
over het smalle paadje. (Soms wordt dit pad door 
de boer omgeploegd, loop dan toch RD).    
 

5. Via draaihekje komt u in een weiland. Loop nu 
RD het weiland omlaag met voor u prachtig 
uitzicht.  Bijna beneden gaat L door het weiland 
met links op de helling o.a. bremstruiken. 
 

(U loopt hier dus parallel aan de rechts staande 
afrastering van het weiland).  
 

Aan het eind gaat u L het pad omhoog met rechts 
afrastering/struikgewas.   
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Aan het eind van deze afrastering gaat u “boven” 
in het weiland R (geel) richting draaihekje. Voorbij 
dit draaihekje (geel) volgt u RD het graspad.  
 

(U loopt hier over het voormalig tramtracé van de 
voormalige trambaan Maastricht - Vaals).  
 

Neem nu bij bomen het eerste smalle pad R (geel) 
omlaag.  Aan de doorgaande weg gaat u L (geel) 
en loop onder het voormalig tramviaduct door.   
 

6. Na 100 m gaat u bij wit gebouw  
(vakantieappartementen) R (geel) over de licht 
stijgende veldweg. Negeer rechts weilandingang.   

(Even verder heeft u links mooi zicht op de 
terrasrencamping Oebos).  
 

Na 600 m gaat u aan de 3-sprong R weer onder 
het voormalig spoorwegviaduct door en ga dan 
meteen L (geel/blauw) de holle asfaltweg  omlaag. 
U komt beneden weer bij Gasthof Euverem, de 
sponsor van de wandeling, waar u binnen of op 
het terras nog iets kunt eten of drinken. Alle 
dagen geopend. 

 
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.   


