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Tijdens deze afwisselende wandeling met enkele klimmetjes wandelt u eerst over een leuk voetpaadje 
langs de spoorlijn en dan over een mooi pad door het Geuldal richting Houthem.  U passeert de 
Geulhemermolen en dan loopt u door de bossen omhoog naar het uitzichtpunt Groeve Curfs.  Dan loopt u  
door natuurgebied de Dellen omlaag en struint via het natuurgebied Meerssenerbroek naar de rand van 
Meerssen. Via prachtig paadje langs de Geul komt u in Rothem. In Meerssen maakt u nog een leuk rondje 
door het mooie Proosdijpark en dan passeert u de imposante basiliek van Meersen die u zeker moet 
bezoeken. Na 5,5 km passeert u een zitbank. Aan het eind is een mooi terras. U kunt ook starten in 
Geulhem. 
 

Startpunt: Bruncherie SillyDays, Markt 5, Meerssen. (Momenteel gesloten).   
Op de Markt kunt u betaald parkeren. U kunt gratis parkeren op de parkeerplaats aan de Gansbaan huisnr. 41 en 
op de grote parkeerplaats Gansbaan huisnr. 75.   
 

Startpunt parkeerplaats Geulhemermolen, Geulhemmerweg 49, Berg en Terblijt. U kunt ook in Geulhem 
langs de Geulhemmerweg parkeren.  Start dan bij **** in punt 2. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,08 km  2.20 uur  72 m  140 m 
 

 
 

1148. MEERSSEN  10,1 km
 

1. Met uw rug naar de ingang van de bruncherie 
gaat u R.  Aan de T-splitsing gaat u R (Gansbaan, 
groen/rood) omlaag.  
 

(U passeert meteen links het   monumentale 
voormalig protestants Leopoldskerkje (1836/zie 
infobord).  
 

Negeer zijwegen. Beneden buigt de weg naar 
links en wordt een doodlopende weg. **** Aan het 
eind van de weg gaat u het trapje omhoog, steek 
bij spoorwegovergang de doorgaande weg over 
en loop aan de andere kant het trapje omlaag. 
Volg nu geruime tijd het (voet)pad RD 
(rood/blauw) met rechts de spoorlijn Maastricht-
Heerlen.  
 

(De links gelegen grote akker, die gedeeltelijk 
rijksmonumentaal  beschermd gebied is, herbergt 
ondergronds de resten van de Romeins Villa rustica 
“Herkenberg”, die in 1865 gedeeltelijk is opgegraven 
door pastoor/amateur archeoloog later rijksarchivaris 
J. Habets. Villa Herkenberg was geen villa maar een 
grote herenboerderij met veel land eromheen. In het 
grote hoofdgebouw woonde de eigenaar met zijn 
familie. Op het land eromheen stond o.a. een 
onderkomen voor het personeel, voorraadschuren, 
werkplaatsen en veestallen. Het personeel kreeg 
voor het werken op het land onderdak en voeding. 
Met een oppervlakte van circa 8 ha was deze Villa  
waarschijnlijk de grootste van Nederland).  
 

Steek na 750 m R (blauw/rood/Vroenhofweg) de 
spoorwegovergang over en volg het fietspad. Let 
op! 30 meter voorbij huisnr. 95 gaat u R 
(blauw/rood) het graspad omlaag. Het pad buigt  
een eind verder rechts omlaag. Bij de Geul, het 
snelst stromend riviertje van Nederland, buigt het 
pad naar links en loop onder het autoviaduct 
door. Neem het eerste paadje L (blauw/rood) 
omhoog en loop RD (blauw/rood). Aan de T-

splitsing in het bosje gaat u R (blauw/rood). Bij 
ijzeren hek gaat u L (blauw/rood) over het smalle 
pad. Bij grote driehoekige stal met zonnepaneel 
op dak loopt u even over privéterrein (geldt niet 
voor wandelaars). Bij boomkruis wordt het pad een 
grindweg, die u RD volgt. 
 

2. Steek de asfaltweg over en loop bij 
memoriekruis staand op grote mergelsteen en bij 
verbodsbord RD (rood/blauw) over de grindweg.  
 

(Op 8 juli 1941 is hier om 1.17 uur een vliegtuig van 
het 61 Squadron van de Royal Air Force neergestort 
dat door een Duitse nachtjager was neergeschoten. 
Deze middel zware bommenwerper   was   
opgestegen in het Engelse Hemswell (in de buurt 
Sheffield) en was op weg naar Mönchengladbach. De 
hier genoemde drie bemanningsleden liggen 
begraven op het Jonkerbos Oorlogskerkhof in 
Nijmegen. De piloot J.G.N. Braithwaite overleefde de 
crash en werd door de Duitsers gevangen genomen).  
 

De route volgend passeert u na 25 nm rechts bij 
hekje een mooi bijzonder veldkruis dat aan de 
bosrand staat).   
 

Na bijna 400 m  aan de ongelijke 4-sprong bij de 
Martinuskapel (1932) en zitbank aan de rand van 
de buurt Vroenhof gaat u R (blauw/zwart) over het 
grindpad. Voorbij sportcomplex buigt het pad 
naar links. Negeer zijpaadjes rechts.  
 

(Als u bij zitbank R over het bospaadje gaat, dan 
komt u meteen bij de plek waar de  molentak (rechts) 
van de Geul in de Geul (links) stroomt).  
 

Aan de 3-sprong, waar het grindpad naar links 
buigt,  gaat u R en steekt u via brug de Geul en 
vervolgens de molentak van de Geul over. 
 

(De Geulhemmermolen en bijbehorende stuw zijn 
een Rijksmonument. De huidige molen en woonhuis 
stammen uit 1768.  
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Tot 1955 was de molen in gebruik als korenmolen 
(zie infobord). Kijk bij infobord ook even omhoog en u 
ziet een muurkruis met tekst).  
 

Aan de doorgaande weg bij café-hotel de 
Geulhemmermolen gaat u R. **** Meteen daarna, 
waar de doorgaande weg bij ANWB wegwijzer 
links (Geulhemmerwerg) omhoog buigt, gaat u 
RD (Geulweg/rood) richting Meerssen.  
 

(Als u hier de doorgaande weg omhoog volgt, dan 
komt u na 50 m links bij  grotwoningen, de enige in 
Nederland. Ze  werden tot 1931 bewoond door 
blokbrekers. Zie infobord. De grotwoningen zijn 
jaarlijks met Kerstmis te bezichtigen).  
 

Vlak daarna gaat u L (rood/blauw/geel-blauw) de 
doodlopende asfaltweg omhoog, die een eindje 
verder bij verbodsbord een stijgend bospad 
wordt. Negeer zijpad links omhoog en na 100 m 
zijpad scherp rechts omlaag. Meteen daarna gaat 
u aan de 3-sprong bij afsluitboom R (blauw/geel-
blauw). Negeer meteen zijpad links omhoog en 
volg geruime tijd RD (blauw/geel-blauw) het 
bospad door het hellingbos. Na 700 m gaat u aan 
de T-splitsing bij afsluitboom R omlaag.  
 

3.  Aan de 3-sprong bij grote zwerfstenen gaat u L 
het asfaltpad omhoog.  Na 150 m loopt u via 85 
treden de 30 m hoge verzinkte stalen trap 
omhoog. Boven gaat u L/RD over het grindpad. 
Negeer beneden zijpad rechts omlaag. Boven  
ziet u rechts beneden een grote waterpoel. Even 
verder passeert u links aan de rand van de 
voormalige groeve Curfs een uitzichtpunt.  
 

(Hier heeft u prachtig uitzicht over de 40 hectare 
grote  groeve waarin u beneden mogelijk 
Nederlandse grazende landgeiten ziet. De groeve 
wordt sinds 2009 beheerd door de stichting Het 
Limburgs Landschap).  
 

Negeer meteen daarna brug/pad rechts omhoog 
en volg verder het pad met links de groeve. Na 
400 m gaat u bij breed verzinkt stalen hek door 
het klaphek en loop RD. Meteen daarna gaat u bij 
groot infobord L (geel-rood) over het brede 
bospad. Voorbij  zitbank, een mooie pauzeplek na 
5,5 km, gaat u aan de ruime 3-sprong R 
(blauw/geel) over het pad met links een groot 
grasland. 
 

(Mogelijk ziet op het links gelegen grasveld of in het 
bos grazende Galloway runderen. U loopt hier door 
het natuurgebied De Dellen).  
 

Negeer zijpaden en volg bijna 1 km RD het rechte 
bospad, dat later een dalend bospad wordt.  
 

4. Beneden voor stalen hek/klaphek gaat u R over 
het licht stijgende smalle bospad.  Let op! Aan de 
Y-splitsing bij mountainbikepaaltje (rode pijl op 
geel plaatje) gaat u L. Meteen daarna aan de 
volgende Y-splitsing (soms slecht te zien) gaat u L 
het bospaadje omlaag met rechts van u een dikke 
beuk. Na 30 m gaat u bij volgend 
mountainbikepaaltje RD verder omlaag. Aan de 
kruising gaat u L het pad steil omlaag en u 

passeert meteen een doorgezaagde boom (2018).  
Beneden voorbij afsluitboom gaat u L over de 
smalle asfaltweg. Meteen voorbij veerooster en 
klaphek gaat u R en steekt u via brug  de 
molentak (’t Geulke) van de Geul over. Meteen na 
brug gaat u R over de bosweg, die even verder 
naar rechts buigt en dan een veldweg/graspad 
wordt met rechts de bosrand en links een akker. 
Bij breed houten hek loopt u via klaphek het 
natuurgebied Meerssenerbroek binnen en volg 
het brede bospad.  Aan het eind gaat u door het 
klaphek en ga dan meteen L (Gemeentebroek) de 
doorgaande weg omlaag en u loopt onder het 
viaduct van de autoweg A2 door.  Na het viaduct 
loopt u boven over het rechtsgelegen grind- 
voetpad. Negeer bij verbodsbord zijweg links. 
Vlak voor brug over de Geul gaat u bij zitbank L 
(groen) over het pad met rechts van u de Geul. Na 
150 m  passeert een stuw waar de splitsing 
plaatsvindt van de Kleine Geul en de Oude Geul.  
 

(De Oude Geul is eigenlijk de molentak van de 
Groote Molen van Meerssen (1778)).  
 

Blijf nu geruime tijd het mooie pad langs de 
meanderende Kleine Geul, de oorspronkelijke 
loop van de Geul, RD volgen.  
 
5. Na bijna 900 m aan het einde van het pad, waar 
de Kleine Geul naar rechts buigt, gaat u R over de 
brede grindweg, die een  asfaltweg wordt.  Aan de 
doorgaande weg tegenover de Joodse 
rijksmonumentale begraafplaats (1715) gaat u R.  
 

(Dit is een van de oudste begraafplaatsen (1715) van 
Nederland. Ze is, met nog 67 graven, niet 
toegankelijk voor publiek. In 1990-1991 is ze 
gerestaureerd. Zie infobordje).   
 

U steekt meteen de Kleine Geul over.  
 

(Even verder ziet u links de schietpaal met twee 
kogelvangers van schutterij St. Barbara.  
 

U passeert rechts (nr.1) het voormalig 
kasteel/buitenverblijf Poort der Geulvallei (1e helft 19e 
eeuw).  
 

Links (nr.4-6) passeert u de met mergelstenen 
gebouwde hoeve “Het Tribunaal” (1731/1e helft 19e 
eeuw) 
  

U steekt de (Oude)  Geul (molentak) over. 
 

(Hier stroomt via buis het Watervalderbeekje in de 
Geul). 
 

Een eindje verder steekt u RD via de 
spoorwegovergang de spoorlijn over.  
 

(Links ziet u het rijksmonumentale treinstation 
Meerssen (1901) en het rode metalen sculptuur 
“Tourniquet”).   
 

Na 25 m gaat u R via het grote hek het 
Proosdijpark binnen.  
 

(Rechts ziet u hier een bloemenzaak (2018) met een 
oude toren. Deze toren hoorde in het verleden bij het 
Proosdijpark).   
 

In het park gaat u meteen L het pad omhoog. 
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(Hier ziet u voor u de bijzondere tulpenboom uit circa 
1860).  
 

Boven passeert u het voormalig theehuisje (nu 
trouwlocatie) Gloriëtte (1895). Aan de omgekeerde 
Y-splitsing bij zitbank gaat u RD Vlak daarna gaat 
u aan de 4-sprong bij laag muurtje en het 
kunstwerk “Relatie” R. Voor de vijver gaat u L 
door de pergola. Aan de 5-sprong gaat u scherp 
R en steek het witte bruggetje over. Volg het pad 
met rechts de vijver en links een 
appartementencomplex. 
 

(Op de plek van de appartementen stond vroeger de 
Proosdij van Meerssen (968 – 1746)).  
 

Het pad buigt naar links en u passeert rechts het 
kunstwerk “Verlangen”.  Aan het eind gaat u door 
het hek. Ga dan meteen  L en ga dan meteen L 
over het asfalt- kasseienpad.  Na 10 m gaat u bij 
de Vredeskapel (1941/Koningin des Vredes) L 
(rood) de kasseienweg omhoog.  
 

(Met de bouw van deze kapel werd een belofte 
ingelost dat indien tijdens de mobilisatie voor de 2e 
wereldoorlog in Meerssen geen slachtoffers zouden 

vallen, een kapel ter ere van Maria gebouwd zou 
worden).   
 

Meteen voorbij de gesloten hoofdingang van de 
basiliek en links (nr. 25) het voormalig klooster 
van de Kleine zusters van Sint Joseph  (1936- 
2006) gaat u R naar de ingang van de basiliek met 
o.a. de prachtige glas-in-lood- ramen van Charles 
Eijck die u zeker moet bezoeken! Zie voor meer 
info infobordje links naar de ingang.   
 

(Met uw rug naar de ingang van de basiliek ziet u 
links de voormalige Proosdijhoeve. Links ziet u ook 
aan de muur van het gemeentehuis  het grote 
bronzen kunstwerk Marsna (Romeinse benaming 
voor Meerssen) hangen. Rechts van de basiliek staat 
de grafkapel (1869) van Petrus Regout en zijn 
echtgenote Aldegonda Hoeberechts. Petrus Regout 
was de grondlegger van de aardewerkfabriek De 
Sphinx en was de eerste groot industrieel van 
Nederland). 
 

Met uw rug naar de ingang van de basiliek steekt 
u schuin rechts de Markt over en gaat u R terug 
naar  het startpunt. 

 

 
Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

 


