1527. EUVEREM 11,1 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze echte heuvelland wandeling met prachtige uitzichten, wandelt u eerst via een voetpad naar
Kasteel Neubourg en dan klimt u omhoog naar de buurtschap Crapoel. U struint door weilanden naar de
buurtschap Landsrade en met een schitterend panorama daalt u een weggetje af naar Hoeve Karsveld.
Voorbij een prachtig vakwerkhuis wandelt u door weilanden naar de buurtschap Billinghuizen en dan klimt
u door weilanden omhoog naar een hopveld van de Gulpener Brouwerij. Via mooie holle dalende smalle
asfaltweg komt u weer bij het restaurant met mooi terras. Tip: U kunt deze route combineren met
wandeling 1528 tot een wandeling van 17,4 km en dan tussendoor fijn pauzeren/lunchen bij het restaurant.

blz 2 van 3
Startpunt: Restaurant The Dill, Euverem 52, Euverem – Gulpen. Tel: 043-3467202. Geopend: maandag t/m
vrijdag vanaf 12.00 uur, zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur. Parkeer op de parkeerplaats.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

11,10 km

2.40 uur

106 m

202 m

1527. EUVEREM 11,1 km
1. Vanaf de parkeerplaats, voor het restaurant
loopt u omlaag naar de doorgaande weg en gaat
u L. Meteen daarna aan de 3-sprong bij muurkruis
loopt u RD door de buurtschap Euverem. Negeer
na 200 m, meteen voorbij Gasthof Euverem bij
wegkruis, zijweg links omhoog.

(Kijk hier even achterom en u heeft mooi uitzicht
over het Gulpdal o.a. op het vakantiepark).

(U passeert hier meteen een infobordje betreffende
tramlijn dat op een lage steen op het trottoir staat).

50 m verder gaat u bij afsluitboom L over het
bospad.

Waar 250 m verder de asfaltweg naar links buigt,
gaat u bij wegwijzer en trafokast R over het
smalle asfaltpad richting Gulpen met rechts van u
een lange rij eiken. Negeer na 600 m voorbij
zitbank en bij wegwijzer draaihekje rechts en
loop RD langs de kasteelmuur (1840-1860). (U
komt hier zo meteen terug). Na 150 m loopt u R de
inrit in naar de kasteelhoeve.

(U kunt hier ook RD de (nog even) stijgende veldweg
blijven volgen. Ga dan verder bij **** in dit punt).

(Even verder heeft u 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).
Loop nu hetzelfde pad terug en ga voorbij het
tuinpaviljoen met de hoge schoorsteen L via
draaihekje/ wegwijzer door het weiland met even
verder links mooi zicht op de kasteelhoeve. Via
draaihekje steekt u de 22 km lange Gulp, een
zijbeek van de Geul, over en volg dan RD het pad
omhoog met links de kasteeltuin. Aan de Tsplitsing bij zitbank en wegwijzer gaat u R over
de smalle asfaltweg/beukenlaan.
(Links ziet u hier 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 dat even verder staat).
Negeer bij infobordje trambaan graspad links.
2. Aan de 3-sprong bij zitbank en volgende
wegwijzer gaat u bij verbodsbord L de veldweg
omhoog richting Crapoel. Na 300 m negeert u
zijpad rechts en loop RD verder omhoog.

250 m verder negeert u zijpaadje rechts.
(Hier heeft u links, bij ingang weiland, prachtig
uitzicht o.a. op de kerk in Gulpen).

Aan de 3-sprong gaat u L door het hellingbos
omlaag. Aan de 3-sprong voor weiland gaat u R
het smalle pad door de bosrand steil omhoog met
links aan de bosrand een weiland. Boven aan de
T-splitsing gaat u L over de veldweg, **** die bij
het mooie vakwerkhuis, in het gehucht Crapoel
een asfaltweg wordt. Aan de omgekeerde
Y-splitsing gaat u RD.
3. Meteen daarna, aan de T-splitsing bij
vakwerkhuis no. 11 ,met boven de deur in
muurnis de H. Familie, gaat u L omlaag. Meteen
daarna, bij wegkruis met hamer en nijptang, gaat
u bij verbodsbord R de smalle asfaltweg omhoog
met even verder rondom mooi uitzicht.
(Als u hier 50 m RD loopt, dan komt u links bij een
mini Lourdesgrot en een wegkruis gemaakt van
bronzen granaten).
Negeer na 400 m bijna beneden bij draaihekje
zijpad links door langgerekt weiland. 200 m
verder gaat u boven voorbij wegkruis en woning
en waar de asfaltweg een dalende veld- grindweg
wordt, bij bord “voetpad” R over het smalle pad
gelegen tussen hagen. Na een haakse bocht naar
rechts komt u via draaihekje (stegelke) in een
weiland. Loop dan RD door het lange weiland
met rechts afrastering richting boerderij. Via
klaphek loopt u het volgende weiland RD
omhoog. Bij de boerderij loopt u via klaphekjes
RD met rechts de grote ronde mestsilo. Aan de
klinkerweg, aan de voorkant van hoeve
“Landsraderhof”, gaat u L.
(Tegenover de voordeur van de hoeve staat een
kleine Mariagrot).
Aan de 3-sprong, bij wegkruis en verkeersspiegel
in het gehucht Landsrade gaat u R de smalle
asfaltweg omhoog.

(Na 30 m passeert u links een leuke picknickweide
met zitbanken, een leuke pauzeplek na 5 km lopen).
4. Steek, bij zitbank en het cultuurhistorisch
monument Waterput Landsrade (zie infobord), de
doorgaande weg over en loop bij wegwijzer en
bordje “Zuid Limburg Gulpdal” RD het smalle
pad langs het weiland en bosrand omlaag
richting Euverem met voor u mooi uitzicht.
(Als u hier aan de asfaltweg L gaat en vlak daarna R
over het grasveld loopt, dan komt u bij een
picknickbank met mooi uitzicht).

blz 3 van 3
(Meteen na de brug staat links de gedenksteen ter
herinnering aan Marc uit Weert, die hier op 26 maart
2000 op 15 jarige leeftijd tijdens een plaatselijke
wielerwedstrijd noodlottig ten val kwam en overleed).
Boven aan de T-splitsing in het
Billinghuizen gaat u L (Slenakerweg).

gehucht

6. Na 50 m gaat u bij wegwijzer R het brede
graspad omhoog richting Reijmerstok. Boven
passeert u twee stegelkes en volg dan het
dalende smalle bospad door en langs de bosrand
van het hellingbos.

Beneden, aan de T-splitsing gaat u L de veldgrindweg omhoog. Na 250 m, voorbij uitstroom
regenwaterbuffer en waar de veldweg naar links
buigt, gaat u R over het smalle pad. Volg nu het
pad dat even verder een stijgend pad gelegen
tussen hagen wordt en na 400 m boven aan de
rand van het Plateau van Eperheide langs de
bosrand loopt. Na 500 m gaat u boven aan de
3-sprong bij zitbank R over de veldweg. Aan de
volgende 3-sprong gaat u R over de veldweg met
links prachtig uitzicht over het Gulpdal. Aan de
3-sprong in het bos gaat u RD. Meteen daarna
aan de Y-splitsing bij zitbank met prachtig
uitzicht gaat u L het pad omlaag (10%) met rechts
de bosrand en links mooi uitzicht.

(Hier boven heeft u mooi uitzicht. Rechts in de verte
ziet u de 94 m hoge tv-mast in het Eyserbosl).

(Beneden in het Gulpdal, ziet u hoeve Karsveld en
het naast gelegen kasteeltje Karsveld (circa 1900)).

(Even verder, voor het infobord Gulpener
Hopplantage, kunt u over de links gelegen veldweg
lopen).

Negeer bijna beneden bij Mariakapelletje en
draaihekje zijpad links.
5. Aan de 3-sprong, 25 m voor Gulp, gaat u R
langs het vakantievakwerkhuisje. Blijf het pad via
draaihekjes/stegelkes door de weilanden geruime
tijd RD volgen.
(Bijna aan het einde van dit pad, meteen voorbij open
koeienstal, ziet u links aan de zijkant van de witte
boerderij het waterrad (1891) van de voormalige
Groenendaalsmolen, die in 1871, 1891 en 1953 is
herbouwd. De molen hoorde bij hoeve/kasteel
Groenendaal. Rond 1312 was hier ook al een
watermolen).
Na 700 m gaat u aan de smalle asfaltweg L
omlaag en u steekt
meteen via brug de
droogstaande molentak van de voormalige
Groenendaalsmolen over. Omhoog lopend steekt
u even verder via volgende brug de Gulp over.

Na 250 m gaat u R door het draaihekje en steek
RD het weiland/natuurgebied over. Loop het
brede trappenpad omhoog en loop verder RD
omhoog. Via stegelke verlaat u het weiland/
natuurgebied en loop dan RD het graspad
omhoog met links de bosrand en rechts de
hopplantage van de Gulpener bierbrouwerij.
(De hop van de milieuvriendelijke hopplantage wordt
jaarlijks in sept. geoogst. Met deze hop kunnen maar
liefst 28.5 miljoen glazen bier worden gebrouwen).
Negeer graspad links. Boven aan de T-splitsing
gaat u R over het asfalt- fietspad.

7. Na 500 m, meteen voorbij manege/woning, gaat
u aan de 4-sprong bij zitbank R de smalle steil
dalende holle asfaltweg omlaag. Beneden aan de
doorgaande weg, met voor u de 125 lange
oprijlaan naar carréhoeve Groenendaal, gaat u L.
(De carréhoeve, waarvan het poortgebouw uit 1823
stamt, is gebouwd op de plek van een in de 19e
afgebroken kasteel).
Na bijna 200 m gaat u bij slagbomen L en ga dan
meteen R over de parkeerplaats/klinkerweg van
vakantiepark Qurios. Waar de klinkerweg een
scherpe bocht naar links maakt, gaat u R over het
grindpad. Negeer zijpaden. Aan de klinkerweg
gaat u R. Aan de 3-sprong bij natuurspeeltuin
gaat u L omhoog. Meteen daarna gaat u bij het
insectenhotel R en u komt meteen bij het terras
van restaurant The Dill, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het leuke, hoger
gelegen, terras nog iets kunt eten of drinken.
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