
ROL-route 9. REIJMERSTOK  5,6km of 6,7km 
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Deze route loopt vice versa midden door het prachtige landschap van Zuid-Limburg.  Onderweg passeert u 
de hoppeplantage van Gulpener bier. Op de terugweg moet u een heuvel omhoog, voor een rolstoelduwer 
van 60+ kan dit te zwaar zijn.  In Euverem kunt u pauzeren bij Gasthof Euverem (alleen terras toegankelijk 
voor rolstoelers).  In de winter kunt u ook in Euverem starten (punt 3) en pauzeren bij de Puthof 
(rolstoeltoegankelijk).  
 
 U kunt ook een rondwandeling maken, dus niet vice versa, de route wordt dan 6,7km en je hoeft dan niet 
de heuvel omhoog. 
 
 
Startadres: Beer en Eathoes A Gen Ing, Provincialeweg 1  Reijmerstok.  
 
(Tegenover het café is een ruime parkeerplaats. Vanaf de parkeerplaats gaat u dus R naar het café). 
 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.agening.nl/
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ROL-route 9. REIJMERSTOK  5,6km of 6,7km 
 
(Vice versa 5,6km) 
1. Met uw rug naar het café gaat u R 
(Reijmerstokkerdorpsstraat) omlaag het dorp in. 
Aan de 3-sprong bij waterpomp en carréhoeve de 
Puthof (17e/18e eeuw) met de prachtige 
binnenplaats gaat u R (Haagstraat/rood/blauw). 
Aan de 4-sprong bij wegkruis, zitbank en 
kastanjeboom gaat u L over het geasfalteerde 
fietspad. Aan de 4-sprong  met veldweg en 
graspad gaat u verder RD (rood) over het 
fietspad. (100 M. verder passeert u rechts de 
milieuvriendelijke hopplantage van de Gulpener 
bierbrouwerij. De hop wordt jaarlijks in september 
geoogst. Met deze hop kunnen maar liefst 28.5 
miljoen glazen bier worden gebrouwen. Zie infobord). 
Aan de kruising bij manege, boomkruis en 
zitbank gaat u R (rood) de asfaltweg omlaag. Rol 
rustig aan 
 
2. Beneden in het Gulpdal gaat u L over de 
doorgaande weg. Na 400 m. gaat u aan de 3-
sprong bij muurkruis in het buurtschap Euverem 
RD. Na 100 m. komt u bij Gasthof Euverem, een 
mooie pauzeplek. (Elke dag geopend vanaf 9.00 
uur). U kunt hier ook RD rollen naar  brasserie 
Cup & Vino, Osebos 1,  (400 m.). Aan de 3-sprong 
bij ANWB wegwijzer gaat u L en u komt bij Cup & 
Vino, dé ontmoetingsplaats van de echte wijn- 
koffieliefhebber. Er is een leuk terras.  
  
3. Met uw rug naar Gasthof Euverem gaat u R.  
Aan de 3-sprong bij muurkruis RD. Na 400 m. 
gaat u R (rood) de asfaltweg omhoog. (Doe rustig 
aan. Het laatste stuk is steil).  
 
4. Boven aan de kruising bij manege, zitbank en 
boomkruisje gaat u L (rood) over het 
geasfalteerde fietspad. (Een mooie pauzeplek). 
Aan de 4-sprong gaat u verder RD over het 
fietspad. Aan de 4-sprong bij grote 
kastanjeboom, zitbank en wegkruis gaat u R en u 
rolt Reijmerstok binnen. Aan de 3-sprong bij 
Hoeve de Puthof gaat u L omhoog en u na 300 m.  
komt u weer bij  Beer en Eathoes A Gen Ing, waar 
u nog iets kunt eten of drinken. Rechts naast het 
café is een groot terras.  
 
(Rondwandeling 6,7km) 
 
1. Met uw rug naar het café gaat u R 
(Reijmerstokkerdorpsstraat) omlaag het dorp in. 
Aan de 3-sprong bij waterpomp en carréhoeve de 
Puthof (17e/18e eeuw) met de prachtige 
binnenplaats gaat u R (Haagstraat/rood/blauw). 
Aan de 4-sprong bij wegkruis, zitbank en 
kastanjeboom gaat u L over het geasfalteerde 
fietspad. Aan de kruising met veldweg en 

graspad gaat u verder RD (rood) over het 
fietspad. (100 M. verder passeert u rechts de 
milieuvriendelijke hopplantage van de Gulpener 
bierbrouwerij. De hop wordt jaarlijks in september 
geoogst. Met deze hop kunnen maar liefst 28.5 
miljoen glazen bier worden gebrouwen. Zie infobord). 
Aan de kruising bij manege, boomkruis en 
zitbank gaat u R (rood) de weg omlaag. Rol rustig 
aan.  
 
2. Beneden in het Gulpdal gaat u R over de 
doorgaande weg. Neem na 300 m. de eerste weg 
L (Pesakerweg/rood/ groen) omlaag. U steekt het 
riviertje 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 weg links omhoog. Bij witte 
hoeve (nr. 19) met muurkruis rolt 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 L 
(groen/blauw/wit). U steekt weer de Gulp over en 
rolt het buurtschap Euverem binnen. Aan de T-
splitsing bij muurkruis gaat u R 
(blauw/rood/wit/geel). Na 100 m. komt u bij 
Gasthof Euverem, een mooie pauzeplek. (Elke dag 
geopend vanaf 9.00 uur).  U kunt hier ook RD rollen 
naar  brasserie Cup & Vino, Osebos 1,  (400 m.). 
Aan de 3-sprong bij ANWB wegwijzer gaat u L en 
u komt bij Brasserie Herenberg Gulpen. Er is een 
leuk terras. 
3. Meteen na Gasthof Euverem gaat u bij 
wegkruis L (geel/blauw) de asfaltweg omhoog.  
(Een eind verder komt u links langs een grote 
dassenburcht). Aan de 3-sprong bij viaduct en 
zitbank RD (groen/zwart) omhoog. (Dit viaduct was 
een onderdeel van de oude trambaan Maastricht-
Vaals, die van april 1925 tot april 1938 operationeel 
was). Links passeert de vakantiewoningen van 
bungalowpark Euverem. Rol rustig verder 
omhoog. (Boven passeert u rechts een 
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appellaagstamboomgaard, die na de bloesemtijd 
(mei) tot de oogst (sept/okt) afgedekt is met 
fijnmazige hagelnetten. Links heeft u hier weer een 
prachtig uitzicht over het Gulpdal. Achter u ziet u in 
de verte de windmolenturbines (EuroWindPark 
Aachen) in het Duitse Vetschau (nabij grensovergang 
Bocholtz)). Aan de kruising bij manege, zitbank en 
boomkruisje gaat u RD (rood).   
 

4. Aan de 4-sprong  rolt u verder RD over het 
fietspad. Aan de 4-sprong bij grote 
kastanjeboom, zitbank en wegkruis gaat u R en u 
rolt weer Reijmerstok binnen. Aan de 3-sprong bij 
Hoeve de Puthof gaat u L omhoog en u na 300 m.  
komt u weer bij  Beer en Eathoes A Gen Ing, waar 
u nog iets kunt eten of drinken. Rechts naast het 
café is een groot terras. 
 

 
 
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


