1049. EUVEREM - SLENAKEN 14,6km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u eerst over een hoogteweg langs
hoppevelden en dan door weilanden en over veldwegen naar de buurtschap Beutenaeken. Via leuke
paadjes langs de Gulp en door de weilanden loopt u naar Slenaken waar u bij Gasterij Berg en Dal kunt
pauzeren. De terugweg begint met een flinke klim door het bos naar een plateau met mooi panorama en
dan daalt u een pad af met schitterend uitzicht. Na een mooi stuk door de weilanden komt u in de
buurtschap Pesaken en dan volgt u weer een panoramapad. Via een weiland komt u bij Kasteel Neubourg
dat u van de buitenkant kunt bekijken en dan wandelt u over een gemakkelijk voetpad terug naar Euverem
waar een fijn terras is. U kunt ook starten bij Gasterij Berg en Dal in Slenaken en dan pauzeren bij Gasthof
Euverem.
Startpunt: Gasthof Euverem, Euverem 30 Gulpen.
Parkeer rechts van de gasthof in de zijweg.

Startpunt: Gasterij Berg en Dal, Dorpsstraat 19, Slenaken. (start dan bij punt 5).
Tegenover de gasterij is een openbare parkeerplaats.

Gps afstand: 14600m. Looptijd: 3.20 uur. Hoogteverschil: 83m.

1049. EUVEREM - SLENAKEN 14,6km
1. Met de rug naar de ingang van Gasthof
Euverem gaat u L. Meteen daarna gaat u bij
wegkruis L (geel/blauw) de smalle asfaltweg
omhoog. (Een eindje verder passeert u links een
grote dassenburcht). Aan de 3-sprong bij zitbank
en het voormalige tramviaduct loopt u RD
(groen/zwart) verder omhoog. (Dit viaduct was een
onderdeel van de oude trambaan Maastricht-Vaals,
die van april 1925 tot april 1938 operationeel was.
Onder het viaduct ziet u boven een kruis). De
stijgende weg loopt langs de achterkant van
bungalowpark Euverem. (Bijna boven passeert u
rechts een appellaagstamboomgaard, die na de
bloesemtijd (mei) tot de oogst (sept/okt) afgedekt is
met fijnmazige hagelnetten. Links heeft u mooi
uitzicht over het Gulpdal).Boven aan de kruising bij
zitbank, boomkruisje en manege gaat u RD (rood)
over de asfaltweg. (Links van deze weg ligt een
asfaltpad (fietspad)). De asfaltweg wordt een
veldweg. (Een eind verder passeert u links 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).
2. Aan de 4-sprong gaat u L (groen) het graspad
in langs een rij dennenbomen. Bij de bosrand

gaat u L en voor het hoppeveld gaat u R het
graspad omlaag. Via een draaihekje gaat u RD
(groen) door het weiland omlaag. Beneden bij de
bosrand gaat u L via het draaihekje het bospad
in. Daal de trap af en via een draaihekje steekt u
RD het weiland over. Via een draaihekje gaat u R
het bospaadje in. Via een draaihekje komt u uit
het bos en volg RD het graspad door het weiland.
Aan het eind in de rechterhoek gaat u via het
draaihekje de veldweg omhoog. Boven aan de
kruising met infobord gaat u L over de veldweg.
De weg loopt eerst omlaag en dan steil omhoog
door het bos. U komt uit het bos (blauw) en volg
de veldweg.
3. Boven aan de 3-sprong gaat u R de veldweg
in. Aan de 3-sprong met zitbank gaat u RD
(blauw/rood). Aan de kruising van veldwegen
gaat u L (groen/rood). Daal de bosweg af en
negeer bospad links. Aan het eind in
Beutenaeken gaat u L langs de doorgaande weg.
Na 50m gaat u R de klinkerweg in en meteen bij
de dikke boom R door het draaihekje
(zwart/groen). Via het bruggetje steekt u de Gulp
over en volg het bospad (groen/zwart). Aan de 3sprong gaat u R (zwart) de Gulp over. Aan de 3sprong met bruggetje gaat u L (zwart/groen). U

passeert een klaphekje en volg het voetpad langs
de afrastering. Klim het trappenpad omhoog en
dan buigt u L omhoog door het weiland.
4. Bij de bosrand gaat u RD (groen/geel/zwart)
het bospad omhoog. Aan de T-splitsing gaat u R
(groen/zwart) omlaag. Beneden neemt u het
eerste draaihekje L en volg het graspad door het
weiland. Voorbij de groen/zwarte paaltjes buigt
het pad links omhoog en dan R door het volgend
weiland. Negeer graspad rechts en blijf links van
de Gulp lopen. Aan de 3-sprong met wegwijzer
gaat u RD het bruggetje over richting Noorbeek.
U passeert een draaihekje en ga vlak voor de
doorgaande weg L het voetpad in langs de weg. U
loopt Slenaken binnen en aan de 3-sprong met
doodlopende weg gaat u RD. Aan de volgende 3sprong komt u bij Gasterij Berg en Dal waar u
kunt pauzeren.
5. Met uw rug naar Gasterij Berg en Dal gaat u R
en aan de 3-sprong met wegwijzer gaat u L
richting Heijenrath (geel/zwart/rood). U steekt de
Gulp over en voorbij de parkeerplaats volgt u RD
het voetpad langs de weg. Meteen voorbij het
bord Einde Slenaken gaat u L het voetpad
omhoog (geel). Via een smal paadje (geel) loopt
u het bos in en volg het pad omhoog. Aan de
kruising gaat u RD steil omhoog, u verlaat dus de
gele route. Negeer zijpaden en helemaal boven
aan de kruising met zwart paaltje gaat u L iets
omlaag (geel). Na 20m aan de kruising met
zitbank gaat u RD langs de bosrand. Negeer na
50m bospad links.
Aan de T-splitsing met
slagboom gaat u R (geel/rood) de veldweg in. Aan
de 4-sprong neemt u de tweede veldweg L

(geel/rood). Aan de 3-sprong met wegwijzer gaat
u RD (rood) richting Landsrade.
6. Aan de T-splitsing gaat u R (blauw/rood). Na
50m gaat u aan de 3-sprong L (blauw/geel) met
links een mooi panorama. Negeer een bosweg
rechts en 30m verder aan de Y-splitsing met
zitbank gaat u L (geel/rood) het pad omlaag met
prachtig uitzicht. Beneden aan de 3-sprong met
kapelletje gaat u RD. Na 50m gaat u aan de 3sprong R (blauw/zwart) het graspad in langs het
vakwerkhuisje. Via de draaihekjes volgt u RD het
voetpad. Aan het eind gaat u R de trap op en volg
verder het voetpad door het weiland. Na geruime
tijd loopt het pad langs een boerderij en aan het
eind gaat u R (blauw/rood/groen) over de
asfaltweg. In de buurtschap Pesaken gaat u aan
de 3-sprong RD. Aan de kruising met wegkruis
gaat u R (groen/blauw).
7.
De weg wordt een veldweg en aan de 3sprong met wegkruis gaat u L (groen/rood) het
pad omhoog. Volg het mooie panoramapad en
aan de T-splitsing gaat u L (groen/rood/blauw) de
veldweg omlaag. Beneden aan de T-splitsing met
zitbank gaat u R (zwart/rood/blauw/groen/wit)
over de asfaltweg. Negeer veldweg rechts en aan
de 3-sprong met wegwijzer en zitbank gaat u L
(blauw/groen) de bomenlaan in. U steekt de Gulp
over en via een draaihekje volgt u RD het graspad
door het weiland.
Aan het eind gaat u L
(wit/blauw/zwart) over het verharde voetpad. Aan
het eind gaat u L langs de doorgaande weg en u
loopt Euverem binnen. U komt al snel bij Gasthof
Euverem waar u iets kunt eten of drinken.
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Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

