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Tijdens deze wandeling met klimmen en dalen loopt u via de Teuvenerberg omhoog naar het gehucht
Gieveld. De terugweg gaat door het bos omlaag naar de Gulp en langs de gehuchten Nurop en de Plank.
Dan wandelt u met prachtig uitzicht terug naar Teuven. Deze route heeft prachtige uitzichten. In het
zomerseizoen kunt u in Gieveld pauzeren bij ijsboerderij Gelatofarm. Er staan onderweg voldoende
zitbanken. Aan het eind is een sfeervol terras met overdekte verwarmde wintertuin en een klein knus
gelagkamertje binnen.
Startpunt: Terras De Zotte Lambiek, Teuvendorp 15, Teuven.
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290. TEUVEN 10 km
1. Met uw rug naar het terras gaat u L richting
kerk. Negeer bij de rijksmonumentale Sint
Pieterskerk doodlopende weg rechts omhoog en
volg verder de doorgaande weg, die hier links
omlaag buigt.
(De monumentale neogotische Sint-Pieterskerk werd
in 1871-1877 gebouwd nadat een brand de oude
kerk in 1870 had verwoest. Links naast de ingang
van de kerk staat een oorlogsmonument).
Aan de 3-sprong bij voormalig gemeentehuis van
Teuven,
muurkruis,
wegwijzer
en
wandelknooppunt (wkp) 85 gaat u RD
(84/Gieveldstraat) verder omlaag met meteen
links (nr.1) de hoger gelegen monumentale
voormalige pastorie (1762). Beneden aan de 3sprong bij zitbank gaat u RD (84) omhoog en via
brug steekt u het circa 22 km lange riviertje de
Gulp, een zijbeekje van de Geul, over. Volg nu de
stijgende asfaltweg, die een bocht naar links en
rechts maakt. Na 600 m gaat u bij zitbank,
afsluitboom en infobord R (84) het pad omhoog.
2. Vlak daarna aan de 3-sprong bij draaihekje
loopt u L via het steile holle bospad de
Teuvenderberg omhoog.
(U verlaat hier route 84. Rechts heeft u hier mooi
uitzicht over Teuven).
Boven, waar het bos gedeeltelijk gekapt is, volgt
u RD het pad dat bij infobord een breed bospad
wordt. Voorbij afsluitboom gaat u L (89) over de
grindweg door en langs de bosrand. Negeer na
600 m bospad links omlaag. Meteen daarna gaat
u boven bij zitbank en wegkruis R (89) over de
asfaltweg.
3. Meteen daarna gaat u bij afsluitboom en wkp
89 L (88) over het bospad.
(Als u hier nog 150 m RD over de asfaltweg loopt,
dan komt u bij ijsboerderij Gelatofarm, waar u op het
terras een heerlijk ambachtelijke hoeve ijsje kunt
eten. Geopend tijdens de zomertijd).
200 m verder heeft u bij elektriciteitsdraden en
open plek in het bos links weer mooi uitzicht o.
a. weer op de kerk in Teuven. Na 200 m gaat u
omlaag lopend aan de 3-sprong bij infobord RD
(88) verder omlaag over het steeds maar mooier
wordende pad.
(Bij weiland heeft u mooi zicht op alweer de kerk van
Teuven).
Beneden vlak voor de Gulp gaat u R (88) het
trappenpad omhoog en ga boven links omlaag.
Steek beneden het bruggetje en volg het pad RD
met links de meanderende Gulp. Aan de veldweg
bij boomkruis gaat u L (88) en loop even verder

over het smalle pad langs de beek. Steek bij
zitbank de Gulp over en loop RD (I gen Treut) de
veldweg
omhoog,
die
even
verder
bij
waterzuiveringsinstallatie Aquafin een stijgende
asfaltweg wordt. Boven aan de 3-sprong in de
buurtschap Nurop gaat u L (88) omhoog. Vlak
daarna aan de grote 3-sprong bij wkp 88,
wegkruis type vliegermodel, zit- picknickbank
gaat u R (87/Plankerweg).
4. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u bij wkp
87 R (70/rood/Nuroperveld) over de doodlopende
asfaltweg.
(Bij huisnr.3 passeert u een vakwerkbakhuis, waarin
vroeger broden en vlaaien in het laagste gedeelte
werden gebakken. I. v. m. brandgevaar stond het
bakhuis los van de boerderij).
Aan de 3-sprong RD en valk daarna wordt de
asfaltweg een dalende veldweg. Beneden bij
grenspaal no. 18 loopt u Nederland binnen en
volg het stijgende pad RD. Boven aan de 4sprong bij veldkruis, wegwijzer, zitbank (prachtig
uitzicht) en wkp 70 gaat u L (71) de veldweg
omhoog, die u 1 km RD volgt.
(Kijk bijna boven bij begin van rechts gelegen
laagstamboomgaard nog even achterom. Een eind
verder passeert u de achter de haag gelegen
wijngaard van wijndomein De Planck, die de
zuidelijkst gelegen wijngaard van Nederland is. Bij
toegangshek van de wijngaard hangt een infobordje
met info over het wijndomein de Planck).
Aan de voorrangsweg bij wegkruis en es gaat u L
(71) en u passeert meteen wijndomein De Planck.
(Onder het wijndomein (nr. 25) ligt een 400 m² kelder
waar de wijn gemaakt en opgeslagen wordt.
Bij grenspaal 19 loopt u België binnen. Aan de 3sprong bij het voormalig douanekantoor de
Planck (nr. 42) gaat u bij wkp 71 R (72) omhoog
richting St. Martensvoeren. Negeer bij muurkruis
zijweg rechts. Meteen daarna gaat u bij wkp 72 L
(73/de Plank 77-85) over de doodlopende weg en
u passeert meteen rechts de Vlaamstalige
basisschool Sint-Jozef. De asfaltweg wordt een
graspad/veldweg. Bij draaihekje loopt u een
weiland in en loop RD (73) door het weiland met
rechts afrastering. Een eindje verder buigt het
pad schuin links (73) door het weiland. Via
klaphek verlaat u het weiland en volg RD (73) het
pad gelegen tussen akkers.
(100 m verder ziet u links in de verte de 133 hoge tvmast in het Aachener Wald).
Aan de asfaltweg bij wkp 73 gaat u L (86) en u
passeert meteen links ’t Voerboertje (huisnr. 2/ijs
automaat)

5. Na 200 m gaat u bij infobord VeursbosRoodbos-Vossenaerde en afsluitboom R (86) en
volg
het
bospad,
gelegen
tussen
(afrastering)palen, door het Roodbos. Steek de
doorgaande weg over en loop bij afsluitboom RD
(86/wit-rood) over het bospad door het
Vossenaerbos. Na 500 m verlaat u het bos en
volgt u het smalle paadje langs de bosrand en u
passeert even verder het volgende infobord
Veursbos-Roodbos-Vossenaerde.
Volg
nu
geruime tijd het smalle dalende pad dat een
eindje verder een dalende veldweg wordt met
rondom mooi uitzicht
(Waar het smalle pad een dalende veldweg wordt,
passeert u links een groot boerengolfterrein (groot
weiland met hoogstambomenj).
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Na 1 km wordt de veldweg beneden in Teuven bij
de mooie woning (19e eeuw) horend bij Hoeve
Mostert (1836) een asfaltweg. Meteen daarna gaat
u aan de 3-sprong bij wegkruis en de Mostert
Hoeve R (86) de asfaltweg omlaag.
(U kunt hier in het rechts staande houten huisje
boerderijproducten zoals zelfgemaakte roomboter,
geitenkaas en verse melk via een automaat kopen).
Beneden aan de 3-sprong voor de SintPieterskerk (1877) en bij wkp 86 gaat u L (70)
terug naar het terras van de Zotte Lambiek, de
sponsor van de wandeling, waar u nog iets kunt
eten of drinken.
(Op vertoon van deze wandeling ontvangt u per
persoon uw tweede kop koffie gratis).
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