37 BUNDE 12,1 km
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Een prachtige wandeling met hellingen door het Bunderbos en een stuk langs het Julianakanaal. In punt 3
kunt u pauzeren bij terras de Peerdstael. Als u in punt 9 weer in Bunde komt, dan kunt de route eventueel
met circa 3 km afkorten.
GPS-afstand 12100 m, looptijd 2.50 uur en hoogteverschil 69 m.
Startadres: Pastalia, Pletsstraat 43, Bunde. U kunt ook parkeren op de grote parkeerplaats bij het
treinstation Bunde aan de Spoorstraat.
Met uw gezicht naar de spoorlijn gaat u L. Aan de T-splitsing gaat u R en u steekt de spoorwegovergang over. Ga
nu verder bij **** in punt 1.

blz 2 van 3

37 BUNDE 12,1 km
1. Met uw rug naar het ijssalon steekt u de
doorgaande weg over en loopt u bij wegkruis
schuin links de Roggeveldstraat (blauw/geel)
omhoog. Negeer zijwegen en steek de
spoorwegovergang over.
(Even verder ziet u voor u het spitse torentje van de
kapel (1876) van het voormalig klooster Huize
Overbunde).
Na ruim 300 m steekt de spoorwegovergang over.
**** Meteen daarna aan de 4-sprong bij wegkruis
gaat u RD (Kloosterberg) omhoog. Aan de
volgende 4-sprong gaat u R (Prins Bernhardlaan).
Aan de 4-sprong bij wegkruis loopt u verder RD.
(U kunt hier ook L het grindpad omhoog lopen. Boven
voor de kapel van het voormalig klooster gaat u R.
Aan de T-splitsing gaat u bij zitbank en groot stenen
wegkruis L. Ga nu verder bij ^^^^ in dit punt).
Aan de 3-sprong gaat L (Kloosterweg) omhoog.
Aan de volgende 3-sprong bij zitbank en groot
stenen wegkruis gaat u RD ^^^^ de doodlopende
klinkerweg omhoog. U passeert meteen het
voormalig klooster Huize Overbunde.
(Wilt u meer weten over de geschiedenis van dit
voormalig klooster, zie dan groot infobord rechts van
deze klinkerweg. Vervolgens passeert u links
(huisnr.54) de voormalige school Overbunde (Auw
sjoel) uit 1903 en rechts het golfterrein van Meerssen
(9 holes)).
Aan de 4-sprong, aan het einde van de golfbaan,
gaat u R (groen/rood) het verharde bospad
omhoog.
Negeer zijpaden en
volg RD
(groen/rood) het brede stijgende bospad.
2. Na bijna 400 m gaat u aan de T-splitsing R met
links van u een steile helling met beneden een
vijver (voormalige grindgroeve). Via draaihekje
(stegelke) komt u in een weiland en ga dan
meteen L en volg het pad door het weiland.
(Rechts hoort en ziet u (even) auto’s op de autoweg
A-2 de Kruisberg afrijden). Via volgende draaihekje
loopt u de struinboomgaard “Trentelen” binnen
en volg het pad RD door de hoogstamboomgaard
met links de meidoornhaag. Na stegelke gaat u
aan de veldweg bij infobordje L.
(Mogelijk ziet u hier vliegtuigen vanaf of naar het
vlakbij gelegen vliegveld Maastricht Aachen Airport
opstijgen/dalen).
Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing bij muurkruis
in de buurtschap Kasen (Bunde) gaat u R
(geel/groen). Na 50 m tegenover de Kasenhof

(huisnr. 3a) gaat u L (geel/groen) over het smalle
pad gelegen tussen meidoornhaag en afrastering.
3. Negeer draaihekje (stegelke) rechts en volg het
smalle pad RD (geel). Via stegelke loopt u het
weiland in en steek dit RD over. Na draaihekje
gaat u voor Hoeve de Peerdstael (1789) met terras
L over de asfaltweg. Meteen voorbij de hoeve
gaat u R (geel) via het stegelke het weiland in en
loop RD met rechts de houten afrastering
(paardenweiland) en boerderij en even verder
manege. Op de hoek van de houten afrastering bij
draaihekje gaat u R omlaag. Via het volgende
stegelke loopt u bij verbodsbord het Bunderbos
in en ga dan meteen aan de 3-sprong R (geel)
omhoog en even verder loopt u langs de bosrand
en weiland. Boven bij zitbank, een genietplekje,
buigt het pad naar rechts (geel/groen). (Afhankelijk
van jaargetijde heeft u hier links mooi uitzicht over
het Maasdal).
4. Aan de 3-sprong loopt u RD. Omlaag lopend
gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing scherp R
(groen) het (holle) bospad omhoog. Vlak daarna
gaat u boven aan de 3-sprong RD (groen) met
rechts een weiland en links de bosrand. U
passeert een zitbank. Aan de volgende 3-sprong,
10 m vóór afsluitboom en bijzonder verkeersbord
(waarschuwing laagvliegende vliegtuigen), gaat u bij
infobord L langs de zitbank en bij verbodsbord
omlaag. Aan de 3-sprong RD. Meteen daarna aan
de volgende 3-sprong gaat u R door de bosrand
omhoog. Negeer zijpaadjes links en volg geruime
tijd het smalle pad door en langs de bosrand met
rechts van u akkerland. (U loopt hier op de grens
van het rechts gelegen Plateau van het Schimmert
en het links gelegen Maasdal).
5. Let op! Na 600 m buigt het pad het Bunderbos
in en wordt een breed bospad. (Dit bos is zeer rijk
aan bronnen en beekjes). Na 100 m, vóór
verbodsbord en waar u het bos verlaat, gaat u L
het smal paadje omlaag en vervolgens omhoog
langs de bosrand en meidoornhaag. Blijf boven
het paadje RD volgens langs de bosrand en
weilanden/akkerland. (U passeert het voormalig
clubhuis/oefenveld van een hondenvereniging).
6. Aan de Y-splitsing op de hoek van het
akkerland gaat u R. Volg nu het pad schuin links
door het bos. Let op! Na circa 50 m loopt u
tussen twee liggende boomstammen door en
loop RD. Even verder loopt u de boshelling
omlaag. (In het begin en zeker na bladerenval is het
pad slecht te zien).Steek beneden de Leukderbeek
over en ga dan meteen L (rood) het brede bospad
omlaag.

(Als u het dalende pad niet vindt, loop dan in elk
geval de helling omlaag. Steek beneden het beekje
over en ga dan L over het brede bospad omlaag.
Ga dan verder bij punt 7).
U passeert even verder links de regenwaterbuffer
Leukderbeek.
7. Beneden voor de spoorlijn Maastricht-Sittard
gaat u L omhoog. (Rechts beneden ziet u Geulle).
Negeer zijpaden en volg het stijgende en dalende
pad langs de spoorlijn. Na bijna 500 m gaat u
boven aan de Y-splitsing R omlaag en loop even
verder het trappenpad omlaag. Beneden voor het
stijgende trappenpad gaat u R en loop langs het
beekje onder het spoorwegviaduct door en volg
dan RD het licht dalende bospad. Beneden buigt
het brede pad naar links met rechts achtertuinen
van
woningen in de buurtschap Oostbroek
(Geulle) en links het Berghorstbeekje. Aan de 3sprong bij zitbank, infobord en wit huis genaamd
“Mie heemet” loopt u bij verbodsbord RD verder
langs het beekje. Na 200 m gaat u R over het
smalle bospad dat voor de achterkant van
camping "De Boskant" naar links buigt.. Aan de
volgende T-splitsing gaat u R (geel) verder langs
de camping. Steek bij café ’t Bôschke de
voorrangsweg over.
8. Voor de O.L.V. van Banneuxkapel gaat u R
over het fietspad. Na 50 m gaat u bij
insectenhotel L (Bruggelkes) over de smalle
asfaltweg en u loopt de buurtschap Brommelen
binnen.
(De naam van de buurtschap, dat al in de 16e eeuw
wordt vermeld, is afgeleid van “bramen”, in het mooie
Limburgs dialect “brommele”).
Aan de T-splitsing gaat u L over de doodlopende
weg. Na 20 m, waar de asfaltweg naar links buigt
en bij het leuk huisje stammend uit 1771, gaat u
bij wegkruis R over het grind- fietspad. Aan de
asfaltweg gaat u R. Negeer zijweg rechts en loop
RD. Aan het einde van deze weg gaat u links van
huisnr. 1 het smalle asfalt- fietspad omhoog.
Boven gaat u L over het asfaltpad langs het
Julianakanaal.
(Het 36 km lange kanaal, dat parallel loopt aan de
hier niet bevaarbare Maas en dat tussen 1925 en
1934 is gegraven, begint bij de keerstuw van Limmel
(Maastricht) en eindigt bij de stuw van Maasbracht
waar het water weer de Maas instroomt. Het kanaal
was toen erg belangrijk voor het vervoer van de Zuid
Limburgse steenkolen).
Volg nu geruime tijd het asfaltpad boven over de
kanaaldijk.

blz 3 van 3
(Een eind verder ziet u rechts het gehucht
Voulwames, waar de het riviertje de Geul via een
duiker onder het kanaal in de Maas stroomt).
Na 1 km gaat u voor de brug “Bunde” L het
asfaltpad omhoog. Boven aan asfaltweg bij
hoogspanningskabels gaat u L omlaag. Negeer
zijwegen.
9. Beneden aan de T-splitsing bij zitbank en
wegkruis gaat u L (Vonderstraat). Negeer zijweg
rechts (Maasstraat). Aan de T-splitsing gaat u L
(Bonaertsweg/groen/geel).
(U kunt hier ook de route afkorten en dan komt u na
400 m bij het startpunt. Ga dan hier aan de Tsplitsing R (Kalverhof). Negeer zijweg rechts. Aan de
T-splitsing gaat u L (Kalverhof). Negeer zijwegen.
Aan de voorrangsweg gaat u R en u komt na bijna
100 m bij Pastalia)
Volg nu geruime
asfaltweg.
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(Mogelijk ziet u even verder links boven langs de
kanaaldijk een schip varen).
Negeer na 1 km in de buurtschap Brommelen
zijweg links. Aan de T-splitsing bij wegkruis en de
woning genaamd “Brommel” (oudste woning van
Brommelen) gaat u R. Voorbij huisnr. 41 gaat u R
(geel) en loop even verder RD over de klinkerweg.
Steek meteen daarna de voorrangsweg over en
ga R over het fietspad. Na 100 m, 10 m voor
“duiker”, gaat u L over het pad met links een
klein weiland en u loopt weer het Bunderbos in.
(Hier moet u mogelijk over een boom “klimmen”).
10. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u R en
steek meteen daarna via “bruggetje” het beekje
over. Volg dit pad, dat na 100 m langs de bosrand
en een weiland loopt en vervolgens weer door het
bos gaat, ruim 1 km RD. Bij groot gazon passeert
u rechts het grote gebouw van woonvorm
Geuloord.
(Hier
kunnen
mensen
met
een
ernstige
functiebeperking en zorgbehoefte met begeleiding
zelfstandig wonen).
Steek het klinkerpad over en loop RD over het
grindpad dat een klinkerweg wordt. Aan de
asfaltweg gaat u R en u bent weer zo bij Pastalia,
de sponsor van de wandeling, waar u binnen of
op het terras nog iets kunt eten of drinken.
((Terug naar de parkeerplaats bij NS-station Ga dan
verder bij punt 1).
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