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1517. MOORVELD 8,5 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,48 km  2.05 uur  62 m  65 m 
 

Tussen Bunde en Geulle ligt in de buurtschap Moorveld Bakhuis Moorveld. Tijdens deze heuvelachtige en 
afwisselende wandeling daalt u via een prachtig bospaadje door het Bunder- en Elslooerbos af naar Geulle 
en dan loopt u even langs de mooie visvijver. U wandelt gemakkelijks langs het Julianakanaal en voorbij de 
buurtschap Brommelen komt u bij een wandelparkeerplaats (Alternatief startpunt).  Via leuke bospaadjes 
klimt u door het Bunderbos omhoog en dan struint u door mooie weilanden.  Via een leuk pad langs de 
bosrand loopt u naar Bakhuis Moorveld met mooi terras. (Binnen altijd op reservering).  Tip U kunt ook 
starten op de wandelparkeerplaats bij Brommelen en dan fijn lunchen bij de sponsor, reserveer dan wel 
even!  Attentie: De parkeerplaats van Bakhuis Moorveld is alleen geopend  tijdens de openingsuren! Buiten 
deze tijden kunt u starten in Brommelen.  

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

 

 

Startadres: Bakhuis Moorveld, Schonen Steynweg 4, Moorveld. Tel: 043-2050802.  Geopend: woensdag en 
donderdag vanaf 11.00 uur, vrijdag t/m zondag vanaf 10.00 uur.  Parkeer op de parkeerplaats. 
 

Startadres: Wandelparkeerplaats,  Oostbroek 1A, Geulle. (naast huisnr. 1A rijdt over de grindweg en dan 
komt voor het witte huis links op de parkeerplaats. Loop dan naar de T-splitsing bij wit huis Start dan bij  
punt 4. Na 4 km kunt u dan pauzeren bij het Bakhuis 
 

U kunt ook starten vanaf de Markt (Marktplein 4) in Geulle en dan na circa 6 km pauzeren bij het Bakhuis. 
Start dan bij **** in punt 2. 
 

 
 

1517. MOORVELD 8,5 km 
 

1.  Vanaf de parkeerplaats en restaurant gaat u L 
over de asfaltweg. Aan de ongelijke 4-sprong bij 
wegkruis gaat u R (Heerenstraat) en u loopt door 
de buurtschap Moorveld.  Na 150 m, meteen 
voorbij de voormalige carréhoeve ((1868/huisnr. 
8, gaat u  L (Bospad) de smalle asfaltweg omlaag.    
 

(Voorbij huisnr. 3 ziet u rechts de Onbevlekt Hart van 
Mariakerk (1954) van Moorveld, die in de buurt 
bekend staat onder de naam de kerk van Waalsen). 
 

Voorbij het laatste huis wordt de asfaltweg een 
dalend bospad door het Bunder- en Elslooerbos.  
Negeer zijpaadjes en loop een eindje verder door  
het holle uitgespoelde pad omlaag.  Beneden (hier 
kan het drassig zijn) steekt u via bruggetje het 
Molenbeekje over en volgt u RD het bospad 
omhoog met even verder links een diepe 
grubbe/natuutlijk waterloop. 100 m verder gaat u  
aan de 4-sprong L met links het dal waar 
doorheen de Molenbeek stroomt. Na 250 m steekt 
u via houten brug het Molenbeekje over en loopt 
u RD. Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u L 
en volg het dalende pad door de bosrand. 250 m 
verder gaat u aande 4-sprong, waar het 
Snijdersbeekje door een buis stroomt, L  omlaag. 
Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L het pad 
gelegen tussen hagen omlaag met rechts de 
vergaarvijver, die gevoed wordt door de 
Molenbeek, van de voormalige watermolen Geulle 
.    
2. Beneden bij trafohuis en draaihekje loopt u RD 
over het trottoir door het linker spoorwegviaduct.    
 

(Als u hier bij trafohuisje R over de asfaltweg gaat, 
dan komt u meteen bij de voormalige watermolen 
genaamd Onderste Molen (1878)). 
 

Na het viaduct gaat aan de 3-sprong L omlaag en 
u loopt Geulle binnen.  Aan de 3-sprong bij groot 
wegkruis type vliegermodel gaat u R over de 
klinkerweg. Vlak daarna tegenover huisnr. 
8/voormalig pand Rabobank gaat u L de brede 
trap omlaag en voor de Lunchroom La Estrella 

met heerlijk gebak steekt u schuin L de 
parkeerplaats/ marktplein over.  **** Aan de 
overzijde bij ANWB-wegwijzer loopt u RD 
(Essendijk) richting Geulle aan de Maas.  Aan de 
3-sprong RD.  Voorbij huisnr. 21 gaat u bij 
waterpompstation Geulle schuin L 
(Kleivelderweg) over de doodlopende weg.  Vlak 
daarna, waar de asfaltweg naar links buigt, gaat u  
RD over de veldweg  met rechts het talud/rij 
essen. Na 150 m gaat u bij kei en bord “voetpad” 
L het bospad omlaag. Meteen daarna gaat u R 
over het graspad met links de grote visvijver ’t 
Kleiveld van H.S.V. Geulle. Na 200 m, voor 
grasveld met zitbank en afvalbak, gaat u  scherp 
R het bospad omhoog. Vlak daarna aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u R.    
 

3. Voorbij brug over sloot gaat u aan de T-
splitsing L over de grindweg. Aan de asfaltweg in 
de  buurt Westbroek loopt RD en meteen daarna 
gaat u scherp R (Westbroek 59-69) met links 
huizen. Voorbij het laatste huis volgt u RD het 
asfaltpad omhoog. Boven bij zitbank gaat u 
scherp L over het asfaltpad, dat u geruime tijd RD 
volgt met rechts het Julianakanaal.  
 

(Rechts ziet u aan de overkant van het kanaal en de 
Maas de kerk in de Belgische plaats Uikhoven).  
 

Na 1 km gaat u aan de Y-splitsing  L het asfaltpad 
omlaag. Beneden bij leuk huis gaat u RD over de 
asfaltweg door het gehucht Brommelen  waarvan 
de naam is afgeleid van het woord bramen. 
Negeer zijweg links. Ruim 50 m verder gaat u 
meteen voorbij huisnr. 17 L over het klinkerpad 
dat even verder voor woning een grindpad, 
gelegen tussen hagen, wordt.  Aan de asfaltweg 
gaat u RD. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u 
L/RD langs huisnr. 8. Voor de doorgaande weg 
gaat u L over het fietspad. Aan de 3-sprong bij 
wegwijzer gaat u RD (Oostbroek) verder over het 
fietspad langs de doorgaande weg.  

https://www.bakhuismoorveld.nl/
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Na bijna 400 m gaat u voorbij het   
plaatsnaambord Geulle en wegversmalling bij het 
eerste huis van de buurt Oostbroek R over de 
grindweg richting wit huis. U passeert links de 
kleine parkeerplaats (alternatief startpunt).   
 

4. Aan de T-splitsing bij het witte huis, zitbank, 
stalen rooster en infobord gaat u R over het licht 
dalende pad met rechts het Berghofsbeekje en u 
loopt weer het Bunderbos binnen. Negeer na 200 
m zijpad rechts. Aan de 3-sprong gaat u L over de 
rioolbuis en loop RD het holle bospad omhoog.  
Negeer zijpaden. Na 200 steekt u boven  via brug 
de spoorlijn Maastricht-Sittard over. Meteen na de 
brug gaat u aan de T-splitsing R het pad omhoog 
met rechts beneden de spoorlijn.  Na 50 m gaat u 
aan de 3-sprong L omhoog en meteen daarna aan 
de volgende 3-sprong gaat u R omhoog.  Na 300 
m boven aan de 4-sprong, met 2 bomen in het 
midden, gaat u RD via draaihekje bij verbodsbord 
het weiland in en loop RD met links houten 
afrastering van paardenweiland.  Op de hoek van 
de afrastering bij draaihekje gaat u L verder door 
het weiland richting manege. Voorbij draaihekje 
gaat u L (Op de Locht) over de asfaltweg. Meteen 
daarna, tegenover de carréboerderij (1789) gaat u 
R via draaihekje het weiland dat u RD oversteekt.   
 

(U loopt hier aan de rand van het Plateau van 
Schimmert). 
  

Voorbij volgende draaihekje volgt u RD het pad 
gelegen tussen afrastering/haag.  
 

5.   Bij volgende draaihekje gaat u L door de rand 
van het weiland met rechts een haag. (De 
woningen, die u hier ziet, staan in de buurtschap  
Kasen).   Aan de T-splitsing bij draaihekje gaat u L 
verder door het weiland met rechts afrastering.  
Bij twee draaihekjes steekt u de asfaltweg over en 
dan loopt u RD door het weiland langs de 
alleenstaande kersenboom. Bij de volgende 
kersenboom en voorbij draaihekje gaat u aan de 
T-splitsing L over de veldweg/graspad. Voorbij 
afsluitboom gaat u aan de 3-sprong bij infobord 
“Bunderbos” R over het bospad langs de zitbank. 
Negeer zijpaden en volg geruime tijd het pad, dat 
een smal pad wordt, door en langs de bosrand.  
Na bijna 1 km verlaat u bij verbodsbord, waar 
meer dan twintig jaar geleden een grapjas een 
vliegtuig heeft opgeplakt, het bos en volgt u RD 
het pad. Boven aan de 3-sprong bij hekken gaat u 
R  de veldweg omhoog.  Aan de asfaltweg gaat u 
L. Na 250 m gaat u in Moorveld aan de ongelijke 
4-sprong bij wegkruis R (Schonen Steynweg). Na 
150 m, aan het eind van de grote 
rijksmonumentale carréhoeve Moorveldshof, 
komt u bij huisnr. 4 bij Bakhuis Moorveld, de 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op 
het leuke terras iets kunt eten of drinken. 
 

(In de grote schuur van de hoeve is de Mworcveld  
Distellery-Whisky gevestigd).

 
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.   
 

 
 
 
 
 


