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Dit heuvelachtige en panoramische rondje Euverem is een typische Zuid-Limburg wandeling met glooiende 
weilanden, klaphekjes, boomgaarden en mooie uitzichten.  U wandelt eerst via een veldweg naar een 
camping en dan loopt u door het hellingbos Osebos omhoog. Boven in de buurtschap De Hut volgt u een 
mooi dalend pad. Dan struint u door weiland, waar u prachtig uitzicht heeft. Vervolgens loopt u via mooie 
paden omlaag naar Reijmerstok. Langs hopvelden en laagstamboomgaarden loopt u omhoog en dan loopt 
via mooie holle smalle asfaltweg omlaag naar het Gulpdal.  Op het terras met prachtig uitzicht is het goed 
toeven. Tip: U kunt deze wandeling combineren met wandeling 1527 tot een leuke dagtocht van 17,5 km en 
tussendoor fijn pauzeren of lunchen bij het restaurant. 

 

 
 
Startpunt: Brasserie 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 

6,29 km  1,5 uur  61 m  89 m 
 
.   

 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://www.qurios.nl/vakantieparken/vakantiepark-gulpen/?resortids=492401&subject=6,2
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1528. EUVEREM 6,3 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, gaat u RD door de buurtschap 
Euverem. Na 200 m, meteen voorbij Gasthof 
Euverem, gaat u bij wegkruis L de (holle) 
asfaltweg omhoog.  (200 m verder passeert u links 
een grote dassenburcht). Na bijna 300 m, vlak voor 
zitbank, gaat u aan de 3-sprong R onder het 
voormalig tramviaduct door, waarin een 
muurkruis hangt.  
 

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

Na het viaduct, gaat u meteen R de holle veldweg 
omlaag. Beneden, vlak voor de doorgaande weg 
gaat u L over het brede graspad met rechts een rij 
essen/doorgaande weg en camping Osebos.  Let 
op! Waar na 250 m het graspad naar links buigt, 
gaat u R de berm omhoog en ga dan meteen L 
over de doorgaande weg. (Loop links over het 
optische fietspad of berm).   
 

2. Na bijna 200 m, gaat u R over bospad dat 
meteen bij picknickbank naar links buigt. Meteen 
daarna gaat u, aan de 3-sprong voorbij 
afsluitboom, R het bospad (kuitenbijter) door het 
Osebos omhoog. Negeer zijpaadjes. Na bijna  
200 m gaat u aan de T-splitsing R verder omhoog. 
Ruim 50 m verder verlaat u het bos en volg nu het 
pad dat hier links omhoog gaat met links een  
meidoornhaag en rechts een akker. Na 200 m 
wordt het pad boven een veldweg en bij 
melkveebedrijf een smalle asfaltweg. Aan de 
voorrangsweg Maastricht-Vaals gaat u L over het 
fietspad. 
 

(Rechts ziet u de grote voormalige herenhoeve/ 
carréboerderij Beusdalshof (1e helft 18e eeuw), nu 
hotel/galerie). 
 

Na 150 m gaat aan de 4-sprong bij ANWB-
wegwijzer, in de buurtschap de Hut, L omlaag. 
Meteen daarna, bij wegkruis, gaat u L de smalle 
weg omlaag, die even verder een dalende 
veldweg wordt. Bij het oefenterrein van PHV 
Adjak gaat u L, via klaphek, over het pad door het 
weiland.   
 

3. Via volgende klaphek loopt u het volgende 
weiland in. Ga nu meteen R door het weiland  met 
rechts  afrastering/bosstrook.  
 

(In deze holle bosstrook ligt het traject van de 
voormalig trambaan Maastricht - Vaals).    
 
 

Boven in het weiland gaat u L, met rechts van u 
afrastering/akker en links mooi uitzicht. Negeer  
draaihekje (stegelke) rechts en loop verder RD 
door het weiland met rechts afrastering. Even 
verder loopt u via draaihekje RD het bospad 
omlaag. Beneden  verlaat u via klaphekje het bos 
en steek RD omhoog het weiland over. Via 
volgende klaphekje loopt u het trapje omhoog en 
ga R volg het licht stijgende graspad RD, met 
rechts afrastering en met even verder links weer 
mooi uitzicht. Aan de 4-sprong bij veldkruis, 
zitbank en berkenboom, gaat u RD de veldweg 
omlaag, die een dalende smalle asfaltweg wordt.    
 

4. Beneden in Reijmerstok steekt u, bij wegkruis 
en wegwijzer, de doorgaande weg over en loopt u  
RD (Smitsbergweg) de (holle) veldweg omhoog 
richting Pesaken. Negeer zijpaden. 
 

(Na 200 m ziet u boven rechts de kerktoren in 
Reijmerstok. 200 m verder loopt u tussen 
laagstamboomgaarden door die na de bloesemtijd 
(mei) tot de oogst (sept/okt) afgedekt zijn met 
fijnmazige hagelnetten). 
 

Na circa 500 m gaat u boven L over de veldweg 
met rechts een  asfalt- fietspad.  
 

(100 m verder passeert u rechts bij zitbank de 
milieuvriendelijke hopplantage (Gulpener Hoptuin) 
van de Gulpener bierbrouwerij. De hop wordt jaarlijks 
op de tweede zondag van  sept. (feestelijk) geoogst. 
Met deze hop kunnen maar liefst 28.5 miljoen glazen 
bier worden gebrouwen. Zie infobord).  
 

5 Na 600 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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