980 EUVEREM 7,7 km
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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u over graspaden en door weilanden naar
het dorp Reijmerstok. U klimt naar een plateau en via leuke paadjes daalt u af naar de buurtschap
Billinghuizen. U volgt een rustig weggetje naar de buurtschap Pesaken en dan wandelt u over een mooi
panoramapad. Via een weiland komt u bij het Kasteel Neubourg en dan loopt u over een gemakkelijk
voetpad terug naar het mooie terras. Neem voor onderweg zelf drinken mee, er staan enkele zitbanken
onderweg.

blz 2 van 3

GPS-afstand 7700 m, hoogteverschil 74 m en looptijd 1.45 uur.
Startpunt: Cup & Vino, Osebos 1, Gulpen – Euverem. Tel:043-3214855.
U kunt voor het restaurant parkeren op de parkeerplaats. Laat binnen even weten dat u de route gaat lopen, dan
weet men van wie de auto is.

980 EUVEREM 7,7 km
1. Vanaf de parkeerplaats voor het restaurant
steekt u de doorgaande weg over en gaat u R
over het asfaltpad met rechts van u camping
Osebos. Negeer veldweg links omhoog en loop
nu RD (geel/rood) over het graspad dat
evenwijdig aan deze doorgaande weg loopt. Een
eind verder buigt het graspad naar links (rood) en
volg nu het brede graspad RD o.a. langs
knotwilgen. Aan het einde van het graspad bij
zitbank gaat u L (rood) over de doorgaande weg.
(Loop links van de weg). Negeer veldweg links.
Meteen na het voormalig tramviaduct gaat u R
(geel) het brede pad omhoog.
(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. Boven gaat u L (geel)
over het brede (gras)pad. (U loopt hier over het
traject van de voormalige trambaan). U passeert het
volgende stegelke en volg RD (geel) het pad door
het weiland. Aan de 4-sprong van graspaden gaat
u L de “veldweg” door het weiland omlaag met
links van u afrastering. (U verlaat hier de gele
route). Beneden voor afrastering, akker en grote
vee drinkbak gaat u R door het weiland omhoog
met links van u afrastering. Let op! Waar links
een bosstrook begint, gaat u R het weiland,
waarin bremstruiken staan, omhoog richting
prachtige eikenbomen. Loop boven circa 25 m
links van deze bomen RD.
2. Vlak daarna bij draaihekje gaat u L (blauw)
door het weiland met rechts van u afrastering en
links mooi uitzicht. Via volgend draaihekje loopt u
even verder RD (blauw) het bospad omlaag. Via
klaphekje verlaat u het bos en steek RD omhoog
het weiland over. Via volgend klaphekje loopt u
het trapje omhoog en volg het brede licht
stijgende graspad RD langs de afrastering.
(Hier heeft u links weer mooi uitzicht (afhankelijk van
beplanting akker) o.a. in de verte bij helder weer op
de windeturbines (EuroWindPark Aachen), die op

Duits grondgebied staan nabij de grensovergang
Bocholtz).
Aan de 4-sprong bij wegkruis, zitbank en
berkenboom gaat u RD (blauw) de veldweg
omlaag. Beneden in Reijmerstok steekt u bij
wegkruis en wegwijzer de doorgaande weg over
en loop RD (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. Steek boven de veldweg en
asfaltpad over en loop RD (groen) over het
graspad, dat bij de bosrand naar links buigt met
rechts de bosrand en links de akker.
3. Aan de T-splitsing voor de milieuvriendelijke
hopplantage van de Gulpener bierbrouwerij gaat
u R (groen) het graspad omlaag.
(De hop wordt jaarlijks in september geoogst. Met
deze hop kunnen maar liefst 28.5 miljoen glazen bier
worden gebrouwen).
Aan het einde van de hopplantage loopt u via
draaihekje RD (groen) door het weiland omlaag.
Loop het brede trappenpad omlaag en steek RD
het volgende weiland over. Via stegelke verlaat u
dit weiland en ga dan L over het pad met rechts
van u de bosrand van het hellingbos. Boven
steekt u via 2 draaihekjes het smalle gedeelte van
het weiland over.
(U heeft hier weer mooi uitzicht. Links in de verte ziet
u de 94 m hoge tv-mast in het Eyserbos).
Volg dan RD het brede dalende graspad met mooi
uitzicht over het Gulpdal. Beneden aan de
doorgaande weg bij wegwijzer in de buurtschap
Billinghuizen gaat u L. Na 50 m gaat u R
(Pesakerweg/rood/groen) de asfaltweg omlaag.
(Na 30 m passeert u bij grote zwerfstenen een
zitbank met stenen “tafeltje”, een leuke pauzeplek na
4,5 km).

Via brug steekt u de Gulp over.
(Vóór het bruggetje staat rechts de gedenksteen ter
herinnering aan Marc uit Weert, die hier op 26 maart
2000 op 15 jarige leeftijd tijdens een plaatselijke
wielerwedstrijd noodlottig ten val kwam De circa 22
km lange Gulp ontspringt in het gehucht Gulpen nabij
het Belgische plaatsje Henri-Chapelle en mondt
tussen Gulpen en het buurtschap Cartils in de
Geulle).
Vervolgens steekt u via de volgende burg de
droogstaande molentak van de voormalige
Groenendaalsmolen (1871-1953) over.
(Aan de linker zijkant van de witte boerderij bevindt
zich het waterrad (1891). Rond 1312 was hier ook al
een watermolen).
Meteen daarna buigt de smalle asfaltweg links
omhoog.
4. Bij witte hoeve (nr. 19) met muurkruis loopt u
het buurtschap Pesaken binnen.
(Dit is Huis Wachtendonk en was vroeger een adellijk
huis van de heren van kasteel Neubourg in Gulpen).
Negeer meteen hierna veldweg rechts omhoog.
(Even verder passeert u links (nr. 26) het
monumentale mooie vakwerkhuis stammend uit de 1e
helft van de 19e eeuw).
Aan de kruising bij wegkruis, trafohuisje, zitbank
en vakwerkhuis (18e eeuw) met Mariabeeldje aan
gevel gaat u R (groen/blauw) de asfaltweg
omhoog. Bij mooi vakwerkhuis nr. 78 wordt de
asfaltweg een stijgende veldweg. Let op! Voor
veldkruis gaat u L (groen/rood) het pad omhoog.
(Als u hier even RD loopt, dan komt aan de Ysplitsing waar een picknickbank staat).

blz 3 van 3
Volg nu dit pad met links mooi uitzicht over het
Gulpdal. Aan de T-splitsing gaat u L
(groen/rood/blauw) de veldweg omlaag.
(Voor u ziet u camping Osebos waar u gestart bent).
Beneden bij zitbank en wegwijzer gaat u R over
de smalle asfaltweg richting Gulpen.
(Even verder ziet u rechts een hoog talud, een
overblijfsel van de eerder genoemde trambaan
Maastricht-Vaals. De trambaan liep hier in het
Gulpdal over een 612 meter lange en 22 m hoge
brug die bestond uit een staalconstructie. Zie
infobordje).
5. Bij zitbanken gaat u L (blauw/groen) over de
grindweg door de mooie beukenlaan. Via brug
steekt u de Gulp weer over en via draaihekje
steekt u schuin rechts het weiland over met
rechts uitzicht op de hoeve en kasteel Neubourg.
Via stegelke verlaat het weiland en ga dan bij
wegwijzer L (wit/blauw/zwart) over het verharde
pad richting Euverem.
(Als u hier R gaat en vlak daarna R de inrit inloopt,
dan heeft u mooi zicht op het gerestaureerde kasteel
Neubourg. Kasteel Neubourg (nieuwe burcht) is in
aanleg veertiende-eeuws, maar is in de huidige vorm
grotendeels zeventiende eeuws. De toren stamt uit
1640).
Volg nu het stijgende pad langs de lange rij eiken.
Aan de doorgaande weg bij wegwijzer en
trafokast in Euverem gaat u R over het asfaltpad.
Vlak daarna gaat aan de 3-sprong bij ANWB
wegwijzer L richting Reijmerstok en u komt weer
bij het restaurant, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het leuke terras
nog iets kunt eten of drinken. De eigenaar
verneemt graag wat u van de wandeling vond.
Cup & Vino is dé ontmoetingsplaats van de echte
wijn- koffieliefhebber.
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