2. EUVEREM 7,2km
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Dit is een afwisselende wandeling langs akkers, weilanden en boomgaarden. Vooral het stuk nabij het
kasteel is de moeite waard. U passeert het buurtschap Pesaken. Aan het eind kunt u bij Gasthof Euverem
gezellig een terrasje pakken.
Startpunt: Gasthof Euverem, Euverem 30 Gulpen. Website: www.gasthofeuverem.nl
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.

blz 2 van 2
Gps afstand: 7200m
Looptijd: 1.45
Hoogteverschil: 44m

2. EUVEREM 7,2km
1. Met de rug naar de ingang van Gasthof
Euverem gaat u L en meteen bij wegkruis L
(geel/blauw) de smalle asfaltweg omhoog. (Een
eindje
verder passeert u links een grote
dassenburcht). Aan de 3-sprong bij voormalig
tramviaduct gaat u R onder het viaduct door. (Dit
viaduct was een onderdeel van de trambaan
Maastricht-Vaals, die van april 1925 tot april 1938
operationeel was). Na het viaduct gaat u meteen R
de veldweg omlaag. Aan de asfaltweg gaat u R.
Aan de 3-sprong gaat u R omlaag. Steek deze
weg over en ga bij trafokast scherp L
(blauw/zwart) over het pad langs de afrastering
richting Gulpen. Volg dit pad tot vlak voor de
kasteelmuur en ga hier R via het stegelke
(draaihekje) het weiland in. (Als u hier even RD
loopt, dan komt u bij het mooie 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 het pad schuin rechts door het
weiland en steek via het bruggetje het beekje de
Gulp over. (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). Loop dan verder
RD de beukenlaan. Aan de asfaltweg gaat u R.
(Links ziet u een hoog talud, een overblijfsel van de
eerder genoemde trambaan Maastricht-Vaals. De
trambaan liep hier in het Gulpdal over een 612 meter
lang viaduct). Volg nu de hele route de groene
paaltjes. Negeer zijweg links. Aan de 3-sprong bij
zitbank gaat u L de veldweg omhoog.
2. Bijna boven neemt u het eerste pad R. (Rechts
heeft u een mooi uitzicht over het Gulpdal en het
buurtschap Euverem). Aan de T-splitsing bij
veldkruis gaat u R omlaag. Aan de kruising bij
trafohuisje, wegkruis en Mariakapelletje aan de
gevel van het vakwerkhuis gaat u L. Volg geruime
tijd deze weg door het buurtschap Pesaken.
Negeer zijweg links omhoog. (Hier passeert u de
witte boerderij no. 19. Deze witte hoeve met nog

gedeelten uit de 15e eeuw is de “ Hof
Wachtendonck”. Deze hoeve was ooit in het bezit
van de heren van het kasteel Neubourg). De weg
buigt naar rechts en u passeert weer het beekje
de Gulp. (Hier staat bij het bruggetje een
gedenksteen ter herinnering aan Marc uit Weert, die
hier op 26 maart 2000 op 15 jarige leeftijd tijdens
een wielerwedstrijd noodlottig ten val kwam). Aan de
T-splitsing gaat u L (Slenakerweg).
3. Let op! Na 50 m. gaat u R het brede graspad
omhoog. Via twee stegelkes loopt u een bosje in.
Volg dan de bosrand. Bij het eerste draaihekje
gaat u R het weiland in. Steek het weiland RD
over en via een stegelke en trappenpad loopt u
het bos omhoog. Na het volgend draaihekje gaat
u R het weiland omhoog richting volgend
draaihekje. Ga hier RD over het brede graspad.
(Rechts ligt het de milieuvriendelijke hopplantage van
de Gulpener bierbrouwerij. De hop wordt jaarlijks in
september geoogst).
4. Neem nu het eerste pad L langs de bosrand.
Aan de 4-sprong van graspaden gaat u R over het
brede graspad gelegen tussen akkers. Aan de 4sprong met het geasfalteerd fietspad en veldweg
loopt RD over de veldweg gelegen tussen
laagstamboomgaarden. (Even verder ziet u links de
kerk van Reijmerstok). Beneden aan de 4-sprong
bij wegkruis in Reijmerstok gaat u R omlaag.
Negeer zijweg links omhoog. Neem nu de eerste
weg R (Groenendalsbergweg) omhoog. Bij de
ingang van het fruitbedrijf wordt dit een stijgende
veldweg. Boven aan de verharde kruising bij
zitbank en boomkruisje gaat u L. (Even verder
heeft u rechts
weer prachtig uitzicht over het
Gulpdal. Links passeert u een laagstamboomgaard
met hagelnetten. Bijna beneden passeert u rechts de
achterkant van bungalowpark Euverem). Aan de 3sprong bij het voormalig tramviaduct loopt u RD
verder omlaag en komt u weer bij de gezellige
Gasthof Euverem, de sponsor van deze
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken.
Elke dag geopend vanaf 9.00 uur
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Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

