
EEN GOUDGROEN PARADIJS TEN ZUIDEN VAN ‘DE HUT’  

  
 

Een van de meest ingrijpende plannen in de Trambaanfietsroute betreft het tracé tussen ‘De 

Vruchtenhof’ (aan de N278 in Margraten) en de Reijmerstokkerdorpstraat (gemeente Gulpen-

Wittem). Men wil een tunnel aanleggen onder de weg naar De Planck (N598), en de geasfalteerde 

fietsweg doortrekken tot aan het bruggetje over de Reijmerstokkerdorpstraat, tussen Reijmerstok en 

Euverem.  

Dit prachtige stukje Heuvelland is een kleine oase voor wandelaars (zie foto’s 1-6). Vanuit Margraten 

de N278 richting Gulpen volgend, neem je na de Vruchtenhof het wandelpaadje dat schuin naar 

rechts afbuigt, langs het huis van Jo Nijsten (zie Tab ‘Pers’, “Eenmansgevecht tegen asfalt”, dagblad 

De Limburger, 28.07.2017). Dan steek je de provinciale weg (N598) naar De Planck over. Aan de 

overkant van de weg (1) voert een smal pad je naar beneden, de Vosgrubbe in (ongeveer 40 meter 

ten zuiden van het officiële wandelpad, de ‘Eijsderweg’). Als je de Vosgrubbe (2) helemaal uitloopt, 

kom je via een poortje (3) op een glooiende weide (4)(5). Linksaf voert een pad (‘Steenkuilerweg’) je 

naar De Hut en verder naar de N278; rechtdoor de wei overstekend kom je uit bij een draaipoortje, 

waarna je je wandeling kunt vervolgen. Het talud van de oude trambaan is hier goed herkenbaar (6). 

Het pad (‘Steenkuilerweg’) voert je naar het bruggetje over de weg tussen Reijmerstok en Euverem. 

Op 5 maart 2017 schreef Eric Geurts, PvdA gedeputeerde, in zijn blog: “We moeten heel voorzichtig 

zijn met ons landschap, want we kunnen ons landschap maar een keer ‘verprutsen’.” Daar moest ik 

aan denken, toen ik hier wandelde. Ons landschap moeten we helemaal niet ‘verprutsen’, we 

moeten het laten zoals het is!  

HET IS NIET VOOR NIETS DAT DIT STUK NATUUR IN 

HET PROVINCIALE OMGEVINGSPLAN LIMBURG 

(“POL”) DE STATUS VAN ‘GOUDGROENE 

NATUURZONE’ HEEFT. AFBLIJVEN DUS! 

 

 

 

 

(Jelle Stoffers, Cadier en Keer, oktober 2017) 
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1. De ingang van de Vosgrubbe aan de N598 

 
2. De Vosgrubbe 

 
3. De in/uitgang van de Vosgrubbe aan de ‘Steenkuilerweg’ 
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6. Het vervolg van de ‘Steenkuilerweg’;  links het oude trambaantalud 

 


