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Weilanden, klaphekjes, koeien, steile paadjes, de Geul, gehuchten,  kasteel,  deze panoramische wandeling 
door het heuvelland heeft het allemaal!  U wandelt eerst over een voetpad langs het mooie kasteel 
Neubourg en een vijver met fontein en dan passeert u een oude watermolen. U klimt door weilanden 
omhoog naar de Gulperberg en dan struint u geruime tijd door de weilanden met mooie uitzichten naar de 
buurtschap Landsrade.  U klimt naar een plateau met schitterend uitzicht en dan loopt u een voetpad 
omlaag naar de buurtschap Waterop. Via veldwegen en weilanden komt u bij een hoppeveld en het laatste 
stuk wandelt u over een gemakkelijk weggetje en veldweg omlaag naar het restaurant met mooi terras. 
Neem zelf proviand mee voor onderweg, na 7,4km komt u bij een zitbank met mooi panorama. In de route 
zitten geen moeilijke hellingen maar er moet wel af en toe geklommen worden. Dit wordt elke keer beloond 
met prachtig uitzichten. 
 

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.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startpunt: Brasserie Herenberg Gulpen, Osebos 1,  Gulpen – Euverem.  Tel:043-3214855. 
U kunt voor het restaurant parkeren op de parkeerplaats. U kunt ook starten bij de parkeerplaats (laatste zin punt 
3) in Landsrade (Landsrade 3) en dan na 7 km pauzeren bij Brasserie Herenberg Gulpen.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,80 km  3.10 uur  112 m  246 m 
 

 
 

979. EUVEREM 12,8 km 
 

1.   Vanaf de parkeerplaats voor de brasserie 
steekt u de doorgaande weg over en gaat u L 
over het asfaltpad. Meteen daarna aan de 3-
sprong bij ANWB-wegwijzer steekt u de 
voorrangsweg over en gaat u R  het asfaltpad 
omlaag en u passeert het plaatsnaambord 
Euverem.  Bij wegwijzer  en trafokast gaat u L 
(wit/groen/zwart/blauw) over het asfaltpad 
richting Gulpen met rechts van u een lange rij 
eikenbomen.   
 

(Even verder heeft u boven rechts mooi uitzicht over 
het Gulpdal en op de hooggelegen hoeve waar u 
straks vlak in de buurt komt).  
 

Negeer voorbij zitbank en  bij wegwijzer 
draaihekje rechts en loop RD langs de 
kasteelmuur (1840-1860) en het rijksmonumentaal 
tuinpaviljoen (1e kwart 18e eeuw) met 
peervormige koepel.   
 

(Als u 150 m verder rechts de inrit inloopt naar de 
kasteelhoeve, dan heeft u even verderlinks 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). 
 

Aan de 3-sprong voor de ingang van het kasteel 
loopt u RD (wit/zwart) door de prachtige brede 
beukenlaan, die een eindje verder begint.  Let op! 
50 Meter voorbij einde rechts gelegen weiland en 
waar u rechts het begin van een vijver en 2 
zitbanken ziet, gaat u R over het paadje. Meteen 
daarna  aan de vijver gaat u RD (zwart) en met 
links uitzicht op de mooie vijver met de 18 
fonteinen en de H. Petruskerk (1924) in Gulpen. 
Even verder bij de volgende twee zitbanken buigt 
het pad naar links. Neem dan het eerste asfaltpad 
R (wit/zwart) en via klaphekje steekt u via de 
houten brug de Gulp over.  Na de brug gaat u L 

over de parkeerplaats en ga door de poort of het 
naastgelegen klaphekje. Ga dan R (wit/zwart/grijs) 
de klinkerweg omhoog en u passeert de aan de 
molentak gelegen watermolen Neubourg, die het 
grootste waterrad van Nederland heeft. 
 

(De oorspronkelijke Neubourg molen deed van 1712 
tot 1851 dienst als watermolen t.b.v. van een hier 
gevestigde papierfabriek. Deze werd afgebroken en 
in de plaats kwam een graanmolen (1853). In de 
molen wordt tegenwoordig regelmatig het meel voor 
het pannenkoekenhuis gemalen).  
 

2.   Aan de voorrangsweg bij het subtropisch 
zwembadparadijs Mosaqua gaat u R. Let op! Vlak 
daarna gaat u voor de grote parkeerplaats R 
(geel/rood/zwart/blauw/wit) de smalle asfaltweg 
omlaag met rechts van de molentak van de Gulp   
 

(Als u R de trap omlaag loopt, dat heeft u beneden bij 
zitbanken mooi zicht op kasteel Neubourg).  
 

Boven aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L 
(blauw/geel/rood) omhoog. Steek vlak daarna bij 
voormalig klimcentrum Rocca en wegwijzer de 
doorgaande weg over en ga dan meteen R 
(blauw/rood) het voetpad/graspad omhoog. Volg 
dit licht stijgende pad 750 m RD met links van u 
akkerland en rechts beneden de asfaltweg. (U 
loopt dus parallel aan de lager gelegen asfaltweg). 
Bij picknickbank (mooi uitzicht) loopt u verder RD 
over het brede graspad langs de asfaltweg. 
Boven bij twee zitbanken en infobord over “de 
Koning van Spanje” steekt u de asfaltweg over en 
via het draaihekje (stegelke) loopt u een weiland  
in.   
 

(Deze beklimming is bij wielerliefhebbers  bekend 
onder de naam “de Koning van Spanje”). 
 

Volg het pad (rood/blauw) door het weiland 
schuin links omlaag en dan omhoog richting 
linkerkant bos.    
 

(Boven ziet u links de in het begin van de wandeling 
genoemde grote carréhoeve (1867) en rechts 
beneden camping Osebos).  

http://www.brasserieherenberggulpen.nl/
tel:043-3214855
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Via klaphek verlaat u het weiland en ga dan L 
(rood/blauw) over het pad langs de bosrand.  
Het pad buigt bij afsluitboom naar links en wordt 
een stijgende veldweg 
 

3. Aan de asfaltweg gaat u R (rood/blauw). Let op!  
Na 50 m (einde haag)  gaat u L (blauw) via 
draaihekje het weiland in. Loop nu RD via drie 
draaihekjes het weiland omlaag met rechts van u 
afrastering en links van u mooi uitzicht over het 
Geuldal en o.a. op de 94 m hoge tv-mast boven in 
het Eyserbos. Voorbij het derde draaihekje gaat u 
R door het klaphekje en ga dan meteen L door het 
volgende weiland omlaag met links van u 
afrastering. Bij alleenstaande hoge meidoorn, 
waarin een wilduitkijkhut staat, gaat u door het 
draaihekje en ga dan R door het langgerekte 
weiland met rechts van u afrastering.  Na 500 m 
gaat u de smalle asfaltweg L (blauw) omlaag. 
Boven bij wegkruis wordt de asfaltweg een 
veldweg. Let op! Meteen daarna gaat u R (blauw) 
over het  voetpad/grindpad. Na een haakse bocht 
naar rechts komt u via een draaihekje in een 
weiland. Loop dan RD door het weiland langs de 
afrastering richting boerderij. Bij de boerderij 
loopt u via klaphekjes RD (blauw). Bij de grote 
ronde mestsilo loopt u via draaihekje en twee 
klaphekjes verder RD. 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 verkeerspiegel 
in het gehucht Landsrade gaat u R over de 
asfaltweg met even verder links van u een 
parkeerplaats en picknickbank.  
 

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” het graspad RD 
(blauw) langs het weiland omlaag richting 
Euverem. (Al dalende heeft u hier mooi uitzicht). 
Beneden aan de T-splitsing gaat u L de brede 
veldweg omhoog. Na circa 250 m, waar de brede 
veldweg naar links buigt,  gaat u R (rood) over het 
smalle pad. Volg nu het pad tussen de weilanden 
door en helemaal boven langs de bosrand. Na 
500 m gaat u boven aan de 3-sprong bij zitbank 
(6,2 km)  R (rood/geel) over de veldweg. Neem nu 
de eerste veldweg R (geel/blauw), die een eindje 
verder een dalende bosweg wordt.  (U heeft hier 
links mooi uitzicht over het Gulpdal). Negeer bosweg 
rechts. Meteen daarna aan de Y-splitsing bij 
zitbank, een prachtige pauzeplek na 7,4 km, loopt 
u L (geel/rood) het veldweg/pad omlaag met links 
schitterend uitzicht over het Gulpdal. Bijna 
beneden bij Mariakapelletje en draaihekje gaat u 
RD verder omlaag. Aan de 3-sprong, met rechts 
een mooi vakantievakwerkhuisje, gaat u RD 
(blauw/zwart) over het smalle pad.  Via  bruggetje 
steekt u de Gulp over en loop RD de veldweg  
omhoog.   
 

5. Boven in de gehucht Waterop steekt u bij 
wegkruis de doorgaande weg over en loop RD   
de doodlopende asfaltweg omhoog.  

(Meteen links passeert u bij vakwerkboerderij een 
voormalig bakhuisje (‘t bakkes) waar vroeger broden 
vlaaien in werden gebakken).  
 

De asfaltweg wordt een stijgende veldweg en 
later holle stijgende veldweg. Na 500 m gaat u 
boven aan de Y-splitsing R  richting bos.  
 

(Hier heeft u rechts prachtig uitzicht over het vijf 
sterren landschap Zuid-Limburg).  
 

Volg nu de licht dalende veldweg, die een 
dalende bosweg wordt en die beneden voorbij 
regenwaterbuffer Elsbergweg een stijgende 
bosweg wordt. Negeer bospad links.  Bijna boven 
aan de 4-sprong bij infobord “Bos de Kamp” gaat 
u scherp R (rood)  de veldweg omlaag met rechts 
van u een meidoornhaag.  Via draaihekje loopt u 
weiland binnen. Ga hier L (rood) en steek het 
weiland schuin links omlaag over Via volgend 
stegelke verlaat u het weiland en volg RD het 
bospad RD (rood) beneden door het hellingbos.   
Na 150 m gaat u L via het draaihekje het weiland 
in en steek dit RD over. Loop het brede 
trappenpad omhoog en loop RD (groen) door het 
volgende weiland omhoog. Via stegelke verlaat u 
het weiland en loop dan RD het  brede graspad 
omhoog met links de bosrand en rechts de   
milieuvriendelijke hopplantage van de Gulpener 
bierbrouwerij die in sept. wordt geoogst. Boven 
aan de 3-sprong gaat u RD  verder langs de 
hopplantage van de Gulpener bierbrouwerij.  
 

6. Aan het asfalt- fietspad/veldweg gaat u R met 
rechts van u de hopplantage en links van u een  
appellaagstamboomgaard, die na de bloesemtijd 
(mei) tot de oogst (sept/okt) afgedekt is met 
fijnmazige hagelnetten.  
 

(U kunt hier ook over de links gelegen veldweg lopen. 
Even verder passeert u rechts een infobord waar u 
meer te weten komt over de hopplantage).  
 

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

(Rechts heeft u  weer mooi uitzicht over het Gulpdal. 
Bijna beneden passeert u rechts de achterkant van 
vakantiepark Qurios in Euverem).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L onder het 
voormalig trambaanviaduct 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).  
 

Na het viaduct gaat u meteen R 
(blauw/groen/zwart) de veldweg omlaag. Beneden 
aan de doorgaande weg gaat u R over het 
asfaltpad. U komt weer bij de brasserie, de 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op 
het leuke terras nog iets kunt eten of drinken.  


