78. EUVEREM 7km

www.wandelgidszuidlimburg.com

Een mooie wandeling langs bosranden, akkers en weilanden. De omgeving van het kasteel is zeer de
moeite waard. Langs Pesaken loopt u naar Landsrade.
Startpunt: Gasthof Euverem, Euverem 30 Gulpen.

blz 2 van 2
U rijdt van Margraten naar Gulpen de berg af en halverwege de berg slaat u rechts af richting Slenaken Euverem.
Negeer zijwegen en volg de weg richting Slenaken.

Gps afstand: 7000m
Hoogteverschil: 113m
Looptijd: 1.35

78. GULPEN 7km
1. Met uw rug naar de gasthof gaat u R. Volg
vanaf nu de hele route de blauwe paaltjes. Neem
nu bij muurkruisje de eerste weg L (Kampsweg)
omlaag. U passeert het beekje de Gulp. (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). Aan de 4-sprong in het buurtschap
Pesaken bij elektriciteitshuisje, wegkruis en
Mariakapelletje aan de gevel van het vakwerkhuis
gaat u RD..
2. Negeer bij veldkruis zijpad links. Aan de Ysplitsing bij picknickbank R. Volg geruime de
brede veldweg RD. Negeer veldweg rechts.
Negeer twee zijpaden links bij afsluitboom.
3. Het volgende pad neemt u L omhoog. U loopt
eerst even door het bos en dan langs de bosrand
omhoog. (Kijk omhoog lopend ook even achterom
en geniet van het mooie uitzicht). Boven aan de
asfaltweg bij zitbank en het cultuurhistorisch
monument “waterput Landsrade” gaat u L. Volg
de asfaltweg ca. 1 km. In het gehucht Crapoel
neemt u bij het vakwerkhuis (no.11) de eerste
weg L richting Pesaken. (Op het vakwerkhuisje
wordt goed opgepast namelijk door het Mariabeeldje
boven de deur en schijnbaar ook nog door een
gevaarlijke hond).

wordt de asfaltweg een veldweg. Negeer zijpaden
en volg het pad RD langs de bosrand en later
over de dalende veldweg. Beneden aan de Tsplitsing bij zitbank R over de asfaltweg. (Iets
verder ziet u rechts een hoog talud, een overblijfsel
van de eerder genoemde oude trambaan MaastrichtVaals. De trambaan liep hier in het Gulpdal over een
612 meter lang viaduct). Neem nu bij twee
zitbanken het brede pad L door de beukenlaan.
Steek via het bruggetje de Gulp over en volg het
pad door het weiland. Ga boven door het stegelke
en ga L over het smalle pad (Als u hier even naar
rechts gaat, dan komt u bij het mooie 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. Na de restauratie krijgt het kasteel onder meer
een hotel en kantoren functie). Aan de asfaltweg
gaat u R. Aan de 3-sprong gaat u L richting
Reijmerstok. Neem nu de eerste veldweg L
(blauw/groen/zwart) omhoog. Volg vanaf nu de
hele route de blauwe paaltjes. Boven aan de 3sprong L onder het tramviaduct door. (Dit viaduct
was een onderdeel van de trambaan MaastrichtVaals, die van april 1925 tot april 1938 operationeel
was). Neem direct na het viaduct de asfaltweg L
omlaag. (U passeert rechts een grote dassenburcht).
Beneden bij wegkruis komt u weer bij de
gezellige Gasthof Euverem waar u nog iets kunt
eten of drinken. Elke dag geopend vanaf 9.00 uur.

4. Aan de Y-splitsing R. Bij een mooi vakwerkhuis
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