
Tour 7: Rundweg von Gulpen  nach Euverem 
 

Staand met uw gezicht naar de molen loopt u naar links langs het waterrad. Let op! Tegenover het 
subtropisch zwembad Mosaqua rechts de smalle asfaltweg volgen. (wit/blauw/groen/rood-geel). Aan de 
T-splitsing bij zitbank rechts (zwart/wit/rood/geel-rood). (rechts ligt de kasteeltuin van kasteel Neuborg.) 
Negeer bij twee zitbanken zijweg rechts en negeer zijweg links. 100 m verder bij de 3-sprong met zitbank 
gaat u links (groen/blauw/rood) de veldweg omhoog. Bijna boven neemt u het eerste pad rechts 
(rood/groen). Aan de T-splitsing met veldkruis rechts (blauw/groen) omlaag.  
Bij de kruising met elektriciteitshuisje en het Pesaker Höfke links. Neem na huisnr. 17 en vóór de witte 
hoeve de asfaltweg links (rood/blauw) omhoog. Na 400 m. passeert u links het ongevalskruis van Petrus 
Debie. Negeer alle zijwegen en loop verder rechtdoor omhoog. 
Aan de T-kruising links aanhouden.  
Negeer zijweg links en loop tot bij een T-splitsing waar u naar rechts buigt (blauw, rood, geel-rood). 
U loopt omlaag langs de bosrand met een mooi uitzicht over het Gulpdal. Daar waar de weg met een 
bocht naar links omhoog buigt, blijft u rechts (blauw) het stenige smalle pad omlaag aanhouden. Bij de 
volgende splitsing verder rechtdoor omlaag. U bereikt de Gulp en loopt rechts van de Gulp over een 
muur. 
Voor het bruggetje gaat u rechts (rood/geel) en volg nu het pad rechtdoor via draaihekjes langs de 
afrastering door de weilanden. 
Loop bij de carré boerderij Hoeve Karsveld rechtdoor (geel/rood) tussen de stallen door. Volg het pad 
door het weiland via draaihekjes rechtdoor. Aan de veldweg bij het Mariakapelletje links. Bij de 3-sprong 
rechts (blauw/zwart) langs het mooie vakwerkhuisje. Blijf het pad via stegelkes door de weilanden 
rechtdoor volgen. 
Bij de asfaltweg rechts (blauw/groen/rood/zwart). Het laatste gebouw voordat u de asfalteerde weg 
bereikt is de Groenendalsmolen. Het waterrad is nog zichtbaar. Volg de asfalteerde weg langs het witte 
hoeve met muurkruis (Huis Wachtendonk ). Geruime tijd later loopt u het buurtschap Pesaken binnen. 
Aan de kruising met zitbank, wegkruis, vakwerkhuis en elektriciteitshuisje gaat u links (groen/blauw/wit). 
U steekt weer de Gulp over en loopt het buurtschap Euverem binnen. Aan de T-splitsing bij de 
verkeersweg gaat u rechts. Daar waar de asfaltweg (na 500 m) bij een groot grasveld naar links buigt, gaat 
u rechts (blauw, zwart, groen wit) het smalle voetpad op. Negeer bij stegelke zijpad rechts.U passeert 
kasteel Neubourg en loopt langs de muur en vervolgens door de prachtige brede beukenlaan. U bereikt de 
vijver met de fonteinen. Aan het begin van de vijver buigt u rechts af en bereikt via een bruggetje de 
parkeerplaats van de Pannenkoekenmolen.  
Als u de uitmonding (het eindpunt) van de Gulp wilt bekijken, loopt u rechts rond de mooie vijver met de 
fonteinen tot aan de verkeersweg Maastricht-Vaals. Steek deze Rijksweg bij de verkeerslichten over en 
loop rechtdoor de Ingbergracht in. Na 100 m buigt u rechts af voorbij de Leeuw van Vlaanderen en de 
kerk. U steekt weer een verkeersweg over en loopt langs Brasserie de Kroon en vervolgens langs de Gulp. 
Nadat u de bebouwing achter u hebt gelaten, volgt u het voetpad aan de rechterkant van de Gulp. Na een 
bruggetje en een draaihekje heeft u de monding van de Gulp in de Geul bereikt. 
150m verder is de samenvloeiing van de Eyserbeek en de Geul. Voor de brug buigt u rechts af en volgt de 
Geul over het smalle voetpad. U bereikt een asfaltweg waar u links afbuigt. Met een bocht naar rechts 
bereikt u de verkeersweg (Rijksweg). Hier loopt u rechts voor circa 450m. Bij het busstation links. Aan 
de T-splitsing rechts. Aan de Bron met kikker en vis loopt u rechts bijna tot aan de Rijksweg. Loop naar 
links over het voetpad aan de linkerkant van de Gulp.  
U bereikt weer een verkeersweg waar u rechts af buigt en vervolgens links in richting van de 
Pannenkoekenmolen en Mosaqua. 


