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Tijdens deze wandeling met heuvels maar geen steile hellingen, wandelt u over veldwegen langs de 
gehuchten Scheulder en Ingber naar het prachtige kasteel Neubourg. De terugweg gaat door weilanden en 
velden langs Euverem en Termaar. In Euverem kunt u pauzeren bij Brasserie Herenberg Gulpen met leuk 
terras. (Gelegen bij ingang camping Osebos). 
 

Startadres: Café ’t Flaterke,  Sprinkstraat 59  Margraten. Geopend: Maandag 14.00 uur, Dinsdag gesloten, 
Woe/Vrij 17.00 uur, Zaterdag 12.00 uur, Zondag 11.00 uur, Tegenover het café is parkeerruimte.  
 

U kunt ook starten in Ingber (Ingberdorpsstraat 18) en pauzeren bij ‘t Flaterke. Start dan bij alinea 3, zin 1. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 13,91 km  3.15 uur  77 m  112 m 
 

 
 

409. MARGRATEN 13,9 km 
 

1. Met uw rug naar het café gaat u L 
(Sprinkstraat). Vlak daarna aan de 3-sprong bij 
boomkruis gaat u RD over de doodlopende weg. 
Aan de voorrangsweg bij wegkruis gaat u  L over 
het trottoir. Aan de rotonde gaat u RD en volg het 
fietspad RD. Net voorbij de mooie woning met 
huisnr. 87 gaat u L (Pasveld). Meteen hierna aan 
de 3-sprong RD (rood).  
 

(U passeert rechts de bijzondere eco-woning  van 
plantenkwekerij Radder. De eco-woning is gebouwd 
met Franse eiken balken en de tussenliggende 
vakken zijn opgevuld met een ruim 10 cm. dikke 
leemlaag. De woning wordt verwarmd met een in de 
kelder staande palletkachel en zonnepanelen 
bedekken het “parasol dak”. Bij Radder worden per 
jaar circa 1 miljoen biologische potkruiden geteeld 
bestaande uit circa 70 verschillende soorten. Alle 
kruiden hebben het Europese Biologische 
keurmerk. Ieder kruid staat in een 13 cm ronde pot).  
 

Negeer zijwegen en blijf deze weg, die later een 
veldweg wordt, 1,2 km RD volgen.   
 

(Links ligt bedrijvenpark Aan de Fremme. Een eind 
verder passeert u  de (witte en grijze) gebouwen van 
de coöperatieve Fruitveiling Zuid-Limburg, sinds 
2000 de enig overgebleven fruitveiling van Zuid-
Limburg). 
 

2. Steek aan het einde van de veldweg voor de 
grote laagstamboomgaard, die na de bloesemtijd 
(mei) tot de oogst (sept/okt) afgedekt is met 
fijnmazige hagelnetten, de doorgaande weg over 
en ga R (geel) over het fietspad. Aan de 4-sprong 
in Scheulder gaat u R en volg geruime tijd deze 
veldweg. Na 750 m gaat u aan de doorgaande 
weg L. Vlak daarna gaat u bij wegkruis R de 
veldweg omhoog. Aan de Y-splitsing gaat u R de 
holle weg omlaag. Negeer beneden zijpad links 
en loop RD de holle weg omhoog. Boven verlaat 
u het bos en loop dan RD  over het graspad. Aan 
de 4-sprong bij wegkruis gaat u R over de 
veldweg. Steek de smalle asfaltweg over en loop 
RD (rood).   
 

(Even verder ziet u links de 94 m hoge tv-toren In 
Eys en de hooggelegen St. Martinuskerk (1860-1862) 
in Vijlen).  

Beneden aan de T-splitsing in het buurtschap 
Ingber gaat u R (rood) de asfalweg omhoog.  
 

(U passeert de grote herenhoeve Kapittelshof (no. 
29)). Deze grote herenhoeve met open binnenplaats 
hoorde vroeger bij O.L. Vrouwe Kapittel van Aken.  
De hoeve dateert uit 1863. De grote schuur met 
mergelbanden en uilengaten uit 1710). 
 

3. Na 300 m gaat u bij wegkruis L 
(rood/Ingerdorpsstraat no. 18) de asfalt- veldweg 
omhoog, die na 100 m een dalende veldweg 
wordt. Negeer zijpaden en blijf geruime de  
dalende en stijgende veldweg RD volgen 
 

(Na 300 m passeert u een veldkruis. 
 

Na 700 m heeft u boven prachtig uitzicht over het 
vijfsterren landschap Zuid-Limburg. De witte 
rookwolk, die u in de verte bijna altijd ziet is van de 
energiecentrale in het Duitse Weisweiler, dat gelegen 
is aan de autoweg Aken–Keulen).  
 

Na 1 km passeert u aan de bosstrook een zitbank, 
een genietplekje. .   
 

Na 1,6 km word de veldweg aan de rand van  
Gulpen een dalende asfaltweg. 100 m verder aan 
de 4-sprong bij zitbank en ingang naar kerkhof 
gaat u RD het brede grindpad door de eikenlaan 
omlaag. Steek voorzichtig via de oversteekplaats 
de voorrangsweg Maastricht-Vaals over en loop 
RD de brede eiken- lindelaan omlaag.  
 

4. Beneden aan de T-splitsing voor de 
hoofdingang van kasteel Neubourg (nieuwe 
burcht), gaat u R (wit/zwart)  omhoog met links 
van u de kasteelmuur (1840-1860).  
 

(Het huidige gerestaureerde kasteel is in aanleg 14e 
eeuws, maar is in de huidige vorm grotendeels 17e  
en 18e eeuws. De toren stamt uit 1640.  
 

Als u de route volgend 50 m verder L de inrit naar de 
kasteelhoeve inloopt, dat heeft u even verder links 
weer mooi zicht op het kasteel.  
 

Hier in de inrit heeft u rechts bij het  ijzeren hek 
(1790-1800)  mooi zicht op het achthoekig 
onderkelderd  tuinpaviljoen (1e kwart 18e eeuw) met 
peervormige koepel  gelegen  aan de rand van de 
voormalige moestuin) 



  blz 3 van 3 

 

Negeer voorbij het tuinpaviljoen (1e kwart 18e 
eeuw) met peervormige koepel bij wegwijzer 
draaihekje links en loop RD (wit/blauw/zwart). 
Volg nu het stijgende voetpad langs de lange rij 
eikenbomen met boven links mooi uitzicht over 
het Gulpdal. Na 600 m gaat u aan de doorgaande 
weg  bij wegwijzer in de buurtschap Euverem R 
het asfaltpad omhoog met links de doorgaande 
weg. Vlak daarna aan de 3-sprong bij ANWB 
wegwijzer gaat u L richting Reijmerstok.  
 

(Loop links van de weg over het asfaltpad. Rechts 
passeert u meteen bij ingang van camping Osebos 
brasserie Herenberg Gulpen waar u binnen of op het 
leuke terras kunt pauzeren).  
 

Negeer veldweg links omhoog en loop nu RD 
(geel/rood) over het brede licht stijgende graspad 
dat na 200 m naar links buigt met rechts een rij 
essen/knotwilgen.   
 

5. Na 700 m, aan het einde van het graspad bij 
zitbank,  gaat u L (rood) de doorgaande weg 
omhoog.  (Loop links van de weg over het optische 
fietspad). Negeer na 150 m veldweg links. 100 m 
verder, meteen na het voormalig tramviaduct gaat 
u R (geel) het brede pad omhoog met links een 
woning.  
 

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

U passeert een draaihekje (stegelke) en dan volgt 
u  RD (geel) het smalle pad, dat a 100 m boven 
naar links buigt.  
 

(Waar het pad na 100 m naar links buigt, loopt u  
over het traject van de voormalige trambaan) 
 

Na 250 m gaat u door het volgende draaihekje en 
volgt u RD (geel) het graspad.. Aan de 4-sprong 
(slecht te zien) van graspaden loopt u RD (geel) 
het (gras)pad door het weiland omhoog. Even 
verder buigt het pad links (geel) door het weiland 
omhoog en boven, waar u links mooi uitzicht 
heeft,  passeert u links drie eiken.  
 

6. Even verder gaat bij afrastering R (geel) door 
het  draaihekje  en volg het licht stijgende pad 
door de akker.   

 

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

Volg daarna bij keerpunt de veldweg RD omhoog.   
 
 

(Als u hier achterom kijkt, ziet u bij helder weer, weer 
de toren van de hooggelegen  
St. Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen en de 133 m 
hoge tv-toren in het Aachenerwald.  
 

Links ziet u de kerktoren van de Franciscus van 
Assisikerk (1922) in Reijmerstok)).  
 

Steek de voorrangsweg over en ga L over het 
fietspad. Na 50 m gaat u scherp R de veldweg 
omlaag. Beneden aan de asfaltweg bij wegkruis 
en zitbank gaat u L (rood/blauw). Na 100 m gaat u 
L de veldweg omhoog. Aan de T-splitsing, aan de 
rand van de buurtschap Termaar,  gaat u L over 
de asfaltweg. Negeer bij wegkruis veldweg links. 
Aan de 4-sprong bij wegkruis en zitbank gaat u R 
(blauw).   
 

7. Negeer zijpaden en blijf de veldweg RD volgen. 
Aan de Y-splitsing bij hoge sparrenboom gaat u 
L.  
 

(Rechts ziet u het schietterrein van de schutterij Sint  
Sebastianus (1541)).  
 

Beneden aan de asfaltweg gaat u L. 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 
ga bij wegkruis R over het trottoir langs de 
doorgaande weg (Rijksweg).  
 

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

Neem nu de eerste weg L (Burg. Ronckersplein). 
Negeer meteen klinkerweg links. Aan de 4-sprong 
gaat u R (Sprinkstraat) en u komt na 200 m weer 
bij café ‘t Flaterke, de sponsor van de wandeling, 
waar u binnen of op het terras 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.   

 


