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Deze wandeling met 1 boshelling gaat naar Reijmerstok en dan over een panoramaweg met mooi uitzicht 
op het Pesakerdal naar Euverem. Dan door het bos omhoog en door een natuurgebied weer terug. 
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U kunt ook starten op de grote parkeerplaats in Reijmerstok (Reijmerstokkerdorpstraat 103) en dan 
pauzeren bij eetcafé Chriske in Margraten. Vanaf de parkeerplaats gaat u L de doorgaande weg omlaag. Ga 
dan verder bij **** in punt 2.  
 

 
 
Startpunt: Parkeerplaats voor Eetcafé Chriske Past.Brouwerstraat 7, Margraten (Bij de kerk). Geopend: 
Dagelijks vanaf 11.00 uur, dinsdag gesloten. Tel: 043-4581475. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 11,63 km  2.45 uur  60 m  109 m 
 

 
 

188. MARGRATEN 11,6 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van eetcafé Chriske 
loopt u richting kerk. Voor de hoofdingang van de 
Margaritakerk, waarvan de toren uit 14e eeuw 
stamt, gaat u aan de 3-sprong R met rechts van u 
de waterput en beeldje van de “Sjötter” en links 
twee kunstwerken (boom met tekst en stoelen). 
Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u weer R) 
over de weg, die meteen daarna naar links 
(Sprinkstraat buigt.  Bij muurkruis en voor  plein 
gaat u R (Burg. Ronckersplein) over de 
klinkerweg  met links het plein/parkeerplaats. 
Steek bij wegkruis de voorrangsweg over en loop 
RD (Termaar) de steile klinkerweg omlaag. 
Negeer zijweg links. Bijna 100 m verder gaat u  bij 
wegkruis R (blauw/zwart) over de smalle 
asfaltweg. Na 100 m gaat u L (blauw/zwart) over 
de veldweg.  
 

(U passeert rechts het schietterrein van de schutterij 
Sint Sebastianus (1541), waarop een schietpaal met 
kogelvanger staat).  
 

Negeer zijpaden en volg geruime tijd de veldweg 
RD. Na 900 m gaat u aan de kruising bij wegkruis 
en zitbank RD (geel/blauw) over de veldweg. 500 
m verder, meteen na links staand alleenstaand 
woonhuis gaat u L (geel/blauw) over smalle pad. 
Steek meteen daarna voorzichtig schuin rechts 
de voorrangsweg over en loop RD (blauw/geel) 
het holle pad, gelegen achter woningen, omlaag. 
 

2. Beneden aan de asfaltweg in Reijmerstok gaat 
u L met links van u een parkeerplaats. Aan de T-
splitsing gaat u L (Reijmerstokkerdorpstraat). **** 
U passeert de H. Franciscus van Assisikerk 
(1922).  
 

(Links naast de huidige kerk ligt de oude mergelkerk 
uit 1838 die tot woonhuis (no. 93) is verbouwd).  
 

Na 500 m gaat u aan de 4-sprong bij huisnr. 39, 
wegkruis en wegwijzer R (Smitsbergweg/groen 
/rood) de veldweg omhoog richting Pesaken.  
 

(Bijna boven wandelt u tussen 
appellaagstamboomgaarden door, die na de 
bloesemtijd (mei) tot de oogst (sept/okt) afgedekt zijn 
met fijnmazige hagelnetten). 
 

Boven gaat u L (rood) over de veldweg of het 
asfaltpad fietspad. 
 

(Even verder passeert u rechts de milieuvriendelijke 
hopplantage van de Gulpener bierbrouwerij. De hop 
wordt jaarlijks in sept. geoogst. Met deze hop kunnen 
maar liefst 28.5 miljoen glazen bier worden 
gebrouwen). 
 

3. Aan de 4-sprong bij manege, zitbank en 
boomkruisje loopt u RD (zwart) over de 
doodlopende weg, die een dalende weg wordt.  
 

(Rechts heeft u  mooi uitzicht over het Gulpdal. Bijna 
beneden passeert u rechts de achterkant van 
bungalowpark Euverem).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L onder het 
voormalig spoorwegviaduct door. 
 

(Dit viaduct was een onderdeel van de oude 
trambaan Maastricht-Vaals, die van april 1925 tot 
april 1938 operationeel was. Onder het viaduct hangt 
boven een muurkruis.  Als u hier 200 m de holle 
asfaltweg RD omlaag volgt, dan komt u bij Gasthof 
Euverem, een prima pauzeplek).  
 

Na het viaduct gaat u meteen L (geel) over de 
veldweg. Aan de asfaltweg gaat R (rood) langs 
het witte huis (vakantiecomplex Dumoulin). Negeer 
bij zitbank breed graspad rechts en loop nog 250 
m RD over de asfaltweg.   
 

4. Ga dan L (geel) over het brede bospad, dat 
meteen bij picknickbank (leuke pauzeplek) naar 
links buigt. Meteen daarna gaat aan de 3-sprong 
bij afsluitboom R (geel) het brede bospad 
omhoog.  

http://www.chriske.nl/
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Bij 2 kruisingen van bospaadjes loopt u RD 
verder omhoog. Bijna boven aan de T-splitsing 
gaat u R (geel) omhoog.   
 

5. 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. Het pad 
wordt een veldweg en bij boerderij een asfaltweg. 
Aan de voorrangsweg 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). 
 

Aan de 4-sprong bij ANWB-wegwijzer in het 
buurtschap de Hut gaat u L (rood/geel) omlaag. 
Meteen daarna aan de 3-sprong bij wegkruis gaat 
u L (blauw) de smalle asfaltweg omlaag, die even 
verder een dalende veldweg wordt Bij het 
oefenterrein van PHV Adjak gaat u L (blauw)  via 
het klaphek over het pad door het weiland.   
 

6. Via volgend klaphek loopt u het volgend 
weiland in. Ga nu meteen R met rechts van u 
afrastering. Loop nu het weiland omhoog met  
rechts van u afrastering/bosstrook.  
 

(In deze bosstrook/bos ligt het traject van de 
voormalig trambaan Maastricht – Vaals).   
 

Boven in het weiland gaat u L met rechts van u 
afrastering/akker. Loop nu RD met rechts van u 
afrastering met links mooi uitzicht. Voorbij de 
links in het weiland staande 4 prachtige 
eikenbomen, waarvan een met dubbele stam, 

gaat u R (geel) door het draaihekje en volg het 
pad tussen de akkers door.  
 

(Soms is het pad omgeploegd. Steek dan de 
omgeploegde akker gewoon RD over).  
 

Volg daarna bij keerpunt de veldweg RD. Steek de 
voorrangsweg over en ga L over het fietspad.  
 

7. Na 50 m gaat u R de veldweg omlaag. Beneden 
aan de asfaltweg bij zitbank en wegkruis gaat u L 
(blauw/rood). Neem nu de eerste veldweg L. Aan 
de T-splitsing gaat u R over de asfaltweg. Aan de 
grote 3-sprong in Termaar gaat u L (rood/blauw). 
Negeer bij de Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee 
kapel (1962) en wegkruis doodlopende zijweg 
rechts.  
 

(U passeert een eind verder de mooie Engelse Tuin 
(huisnr. 56)).  
 

Aan de 3-sprong bij wegkruis en mooi 
vakwerkhuis loopt u RD. Vlak daarna aan de 
volgende 3-sprong bij volgende wegkruis gaat u 
L (blauw/zwart) over de smalle asfaltweg. Negeer 
twee veldwegen links. Neem nu de eerste 
veldweg R (zwart). Waar de veldweg naar rechts 
buigt, loopt u RD (zwart) het graspad omhoog 
gelegen tussen de haag en afrastering. Blijf het 
pad RD langs de haag volgen. Steek boven bij het 
voormalige klooster van de Zusters van Onze 
Lieve Vrouw, waarin de meisjesschool was 
gehuisvest, de voorrangsweg weer over en loop 
bij wegkruis RD (Kerkpad) het tegel- voetpad 
omhoog.  
 

(Aan de voorkant van het voormalige klooster ziet u 
op de gevel een groot H. Hartbeeld (1911)).  
 

Aan het eind van het pad gaat u L terug naar 
eetcafé Chriske, de sponsor van de wandeling, 
waar u op het leuke terras of in de authentieke 
ingerichte zaak nog iets kunt eten of drinken. 

 
 
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.   
 


