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Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u eerst langs een mooie visvijver en na een stukje door het 
dorp loopt u door het Bunderbos omhoog. Na een mooi stuk langs bosranden wandelt u door weilanden 
naar de rand van de buurtschap Kasen en via leuke bospaadjes loopt u door het Geullerbos omlaag naar 
de buurtschap Brommelen.  U volgt enige tijd het asfaltpad langs het Julianakanaal en via een mooi stuk 
langs de Maas komt u in Geulle aan de Maas. U passeert de mooie kerk en het prachtige Kasteel Geulle en 
dan komt u bij Preuverie Auwt Gäöl met leuk terras.   
 

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.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Preuverie Auwt Gäöl, Geulderlei 2, Geulle. Tel:043-3652251. Geopend: dagelijks vanaf 11.00 
uur, zondag vanaf 10.00 uur, woensdag gesloten. Tegenover het café is een parkeerplaats. Meldt wel even 
binnen dat u de wandelroute gaat lopen, dan weet men van wie de auto is.   
 

U kunt ook starten op de parkeerplaats aan de rand van Geulle, Oostbroekvoetpad 1,  Geulle.  (grindweg 
rechts naast Oostbroek nr. 1, Geulle inrijden) Start dan bij punt 6. Na 6 km kunt u dan pauzeren bij het café.   
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,83 km  2.45 uur 63 m  63 m 
 

 
 

1223. GEULLE 11,8 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
L. Meteen daarna bij Mariakapel (1889) gaat u R 
over de smalle asfaltweg met rechts de 
parkeerplaats 
 

(De Mariakapel is door de Jonkheid van Westbroek, 
een gehucht dat toen nog niet gescheiden werd door 
het kanaal. De jonkheid stichtte de kapel in 
samenwerking met pater van de Berg en de 
kasteelvrouwe van het nabijgelegen 17e eeuwse 
kasteel als rustaltaar voor de processie) 
 

Even verder buigt de smalle weg rechts omhoog 
(groen/blauw) en wordt een (voet)pad. Boven aan 
de asfaltweg gaat u RD en via brug steekt u het 
Julianakanaal over. Meteen na de brug gaat u bij 
wegwijzer R (groen) de asfaltweg omlaag richting 
Bunde. Let op! Waar de dalende asfaltweg bij 
rechts aan kanaal staande zitbank links omlaag 
buigt, loopt u RD het asfaltpad omlaag met links 
boven de asfaltweg. Beneden in de buurtschap 
Westbroek (Geulle) wordt het asfaltpad een 
asfaltweg. Aan de ongelijke 4-sprong bij huisnr. 
72 gaat u scherp L over de grindweg. Na 100 m 
steekt u R het bruggetje over en volg RD het 
brede (voet)pad. Vlak daarna aan Y-splitsing gaat 
u L. Voor de grote visvijver ’t Kleiveld van H.S.V. 
Geulle gaat u R. Circa 50 m vóór het clubgebouw 
“De Nuuj Keet” gaat u R en meteen daarna  gaat u 
L over het grindpad. Bij clubgebouw gaat u aan 
de asfaltweg L (geel). Negeer grindweg links.  
 

2. Vlak daarna aan de T-splitsing bij 
waterpompstation Geulle gaat u R (Essendijk/ 
geel/groen). Aan de 3-sprong RD.  Aan de 4-
sprong voor het marktplein in Geulle-Dorp gaat u 
L richting Elsloo. Na 100 m gaat u bij huisnr. 87 R 
de eenrichtingsklinkerweg omhoog met rechts de 
grote parkeerplaats/marktplein en Lunchroom La 
Estrella met o.a. heerlijk gebak. Aan de T-
splitsing gaat u L (Burg. Thijssenlaan) omhoog.  
Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing  R 
(Poortweg) onder het spoorwegviaduct door. 

Meteen na het viaduct gaat R (Moorveldsberg) 
omhoog. Aan de Y-splitsing gaat u R 
(Moorveldsberg 2-4-6/rood) de doodlopende weg 
parallel aan de spoorlijn Sittard-Maastricht 
omlaag. Voorbij huisnr. 2 wordt de asfaltweg een 
grindweg. Negeer na 150 m bij bordje “Zone”  
bospaadje links omhoog. (Dit is tegenover het 
bordje met het getal. 12 dat aan de spoorlijn staat). 
Negeer 50 m verder bij volgend bordje “Zone” 
volgend bospaadje links. Even verder steekt u via 
verzinkt rooster een beekje over. Vlak daarna 
gaat u aan de 3-sprong bij bord “Zone“ L het 
bospad omhoog.    
 

(Hier stond mei 2018 een waarschuwingsbord 
betreffende het Leukervoetpad, dat een eind verder 
omhoog lopend begint. De route gaat niet over dit 
“gevaarlijke” pad. Dus loop hier gewoon L het bospad 
omhoog. Laat even weten als het bord weg is. Alvast 
bedankt).   
 

3. Let op! Na 100 m bij instroom van 
regenwaterbuffer stapt u R over het beekje en 
omgevallen boomstam heen en loop het smalle 
steile bospaadje omhoog.  Let op! Na 100 m, aan 
het eind van het steile stuk,  loopt u nog 10 m RD. 
Ga dan R over het slecht te zien bospaadje met 
links omgevallen bomen en even verder rechts de 
steile rand. Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing  
L over het pad dat meteen naar rechts buigt. Bij 
omgevallen berk buigt het pad naar rechts. 
Negeer zijpaden rechts en blijf het smalle bospad 
boven door en langs de bosrand RD volgen 
parallel aan de links gelegen akker/weilanden.   
Na 300 m gaat u aan de T-splitsing bij bijzonder 
verkeersbord R het bredere bospad omlaag. 
Negeer bospaden rechts en volg geruime tijd het 
paadje boven door en langs de bosrand van het 
Bunderbos. Na 800 m gaat u aan de T-splitsing 
voorbij zitbank en bij infobord “Bunderbos” L 
over het pad langs de afsluitboom.   
 

tel:043-3652251
https://www.preuverieauwtgaol.nl/
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4. Na bijna 100 m gaat u bij wilde kersenboom R 
(groen) via draaihekje het weiland in en volg het 
pad RD door het weiland met links de volgende 
wilde kersenboom. (In de zomer (hooitijd) kan het 
gras soms hoog staan). Steek via draaihekje de 
asfaltweg over en loop via volgende draaihekje 
RD (groen) over het gras- voetpaadje met links 
een akker. Aan de 3-sprong bij draaihekje gaat u 
R (groen) over het graspad met links afrastering. 
(U gaat dus niet door draaihekje!). Aan de T-
splitsing bij volgende draaihekje gaat u R (geel) 
over het pad met links de hoge haag. Via stegelke 
loopt u het weiland in en steek dit RD over. Voor 
café Hoeve de Peerdstael (1789) gaat u L over de 
asfaltweg. Meteen voorbij de hoeve gaat u R 
(geel) via het stegelke het weiland in. Loop RD 
door het (paarden)weiland met rechts houten 
afrastering en u passeert rechts manege Meijers. 
Op de hoek van de houten afrastering en bij 
draaihekje gaat u R door het weiland omlaag. Via 
het volgende stegelke loopt u bij bord “Zone” het 
bos in en ga dan meteen aan de 3-sprong R 
(geel/blauw) omhoog en even verder loopt u 
langs de bosrand en weiland.   
 

5 Vlak voor de hoek van de afrastering en voor 
zitbank gaat u L (groen) het steile bospaadje 
voorzichtig omlaag. (Na de bladerenval heeft u hier 
bij zitbank mooi uitzicht over het Maasdal). Vlak 
daarna gaat u aan de T-splitsing R (blauw) het 
bospad omlaag.  Beneden aan de T-splitsing gaat 
u L (blauw). Vlak daarna  aan de volgende  T-
splitsing voor de spoorlijn gaat u R (geel). Aan de 
3-sprong steekt u L via stalen brug de spoorlijn 
over. Na de brug gaat u aan de volgende 3-
sprong R het steile (holle) bospaadje omlaag.  
Beneden aan de T-splitsing gaat u R (geel) het 
holle pad omlaag. Negeer zijpad links  en meteen 
daarna aan de T-splitsing bij rioolbuis gaat u R 
over het brede bospad. Negeer zijpad links. Aan 
de 3-sprong bij zitbank, infobord “Bunderbos” en 
woning “mie heemet” gaat u L over de grindweg 
langs de parkeerplaats.  (Alternatief startpunt).   
 

6. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R over 
de grindweg. Aan de doorgaande weg gaat u L 
over het fietspad. Waar de doorgaande weg na 
bijna 400 m naar links buigt, negeert u zijweg 
rechts (Westbroek). 50 Meter verder gaat u R 
(Bruggelkes) en u loopt door de buurtschap 
Brommelen. Aan de 3-sprong gaat u R over de 
doodlopende weg. Meteen daarna gaat u bij 
wegkruis R over het grindpad. Aan de asfaltweg  
gaat u R. Negeer zijweg rechts. Aan het eind van 
de asfaltweg bij wit huis loopt u RD het asfaltpad 
omhoog. Boven gaat u scherp L over het 
asfaltpad met rechts het Julianakanaal en links 
hoge populieren waar aan sommigen populieren 
de beschermende maretakken/mistletoe hangen. 
Na 1 km, vlak voor de brug “Bunde”, gaat u aan 
de 3-sprong L het asfaltpad omhoog. Boven gaat 
u R en via brug “Bunde” steekt u het 
Julianakanaal over. Meteen na de bocht naar 
rechts gaat u aan het eind van de reling scherp L 
het asfalt- voetpad omlaag. Bijna beneden gaat u 

scherp R het asfaltpad omlaag. Beneden aan de 
kruising gaat u RD over het tweerichtingen 
betonnen fietspad met links het gehucht 
Voulwammes waar de Geul uitmondt in de Maas.   
 

7. Na 1 km buigt het pad bij zitbank naar links. 
Meteen daarna gaat u aan de smalle asfaltweg 
RD/L. Vlak daarna waar de smalle asfaltweg naar 
rechts buigt, loopt u bij afsluitboom RD over het 
asfalt- bospad. Let op! Neem het tweede smalle 
pad L (groen) omhoog en volg het pad boven 
langs en door de bosrand met links de 
Grensmaas. Voorbij klaphekje gaat u aan de T-
splitsing bij zitbank L over de grindweg over de 
dijk. (Links ziet u de kerk in het Belgische dorpje 
Uikhoven). Na 700 m gaat u aan de 5-sprong bij 
volgende zitbank schuin R het asfaltpad omlaag. 
Beneden in Geulle aan de Maas loopt u bij breed 
ijzeren hek via klaphek RD over de asfaltweg. Aan 
de 3-sprong gaat R (Vissersweg) over de smalle 
asfaltweg. Na 100 m gaat u aan de 4-sprong bij 
bord “einde bebouwde kom” L over het 
betonplatenpad met links achtertuinen van 
woningen. (Even verder heeft u rechts mooi zicht op 
kasteel Geulle). Aan de T-splitsing gaat u R over 
het graspaadje dat even verder een haakse bocht 
naar links maakt. Aan de veldweg gaat u L en u 
loopt even verder weer Geulle aan de Maas  
binnen. Aan de 3-sprong bij jubileumkruis (1870) 
op sokkel gaat u R (Kerkplein) met even verder 
rechts de H. Antoniuskapel (1908). 
 

(Het kruis is hier op 26 sept 1870 geplaatst t.g.v. het 
50 jarig priesterfeest van pastoor Servaas Swelsen, 
die sinds 1820 op 24 jarige leeftijd hier pastoor was. 
 

Hier op het Kerkplein staan enkele rijksmonumentale 
panden o.a. het voormalig gemeentehuis (1865/grote 
pand nr.5) van de voormalige gemeente Geulle. De 
aanleg van het Julianakanaal (1931-1934) sneed het 
laaggelegen deel van Geulle (Geulle aan de Maas) af 
van het hoger gelegen gedeelte (Geulle-Dorp)). 
 

Bij de prachtige St. Martinuskerk (1920), infobord 
en de rijksmonumentale carréhoeve (nr.2/18e 
eeuw) gaat u aan de 3-sprong R 
(Geulderei/groen/blauw) door de mooie lindelaan.  
 

(Het mooie interieur van deze kerk  is via de 
Mariakapel aan de rechter zijkant meestal te 
bezichtigen. De toren dateert uit de 14e eeuw).  
 

Bij twee mooie 18e eeuwse hekpijlers/pilaren 
passeert u links het mooie witte kasteel Geulle.   
 

(Het kasteel werd in 1595 door Wolter Hoen van 
Hoensbroeck gebouwd. Van het kasteel, dat in 1847 
werd afgebroken, is alleen de prachtige voorburcht 
met slotgracht overgebleven.  
 

Voor de brug naar de voorburcht stond vroeger de 
galg van Geulle 
 

100 m verder komt u bij Preuverie Auwt Gäöl, de 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op 
het terras nog iets kunt eten of drinken. De 
uitbaters vernemen graag wat u van de wandeling 
vindt. 


