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Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling, loopt u naar Geulle aan de Maas, waar u het kasteel 
en de prachtige kerk passeert. Via paden, over de dijk van de Maas en het Julianakanaal, loopt u via 
bospaden naar de historische kern van Oud-Elsloo. Via het mooie kasteelpark wandelt u naar de 
buurtschap Terhagen en via leuke paadjes loopt u via de buurtschappen Hussenberg en Snijdersberg 
terug naar Geulle, waar u nog langs de verjaarvijver van de voormalige watermolen komt.  Bij de 
lunchroom kunt u nog iets eten en drinken o.a. heerlijk vlaai/gebak met koffie. U kunt ook starten in Elsloo 
en dan  lunchen bij La Estrella. Start dan bij punt 4. 
 

 
 

Startadres: Lunchroom La Estrella, Marktplein 10, Geulle. Tel: 043-3642003. Geopend: Dagelijks van 10.00 
tot 17.00 uur, maandag gesloten. Parkeer op de grote parkeerplaats. 
 

Startadres: Parkeerplaatsen nabij Café De Dikke Stein,  Julianastraat 3, Elsloo. (Start punt 4). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,44 km  2.20 uur  71 m  74 m 
 

 
 

                            1532. GEULLE - Elsloo 10,4 km  
 

1. Met uw rug naar de ingang van de lunchroom 
steekt u schuin links het Marktplein over. (U kunt 
L en dan R over de klinkerweg lopen). Aan de 
overzijde bij ANWB-wegwijzer loopt u RD 
(Essendijk) richting Geulle aan de Maas.  Aan de 
3-sprong RD.  Bij waterpompstation Geulle gaat u 
RD de asfaltweg omhoog met rechts  mooi zicht 
op de kerk waar u dadelijk langskomt. Na 300 m 
steekt u boven bij fietsknooppunt 16 RD via 
stalen brug “Brug Geulle” het Julianakanaal over. 
Meteen na de brug gaat u R/RD het asfaltpad 
omlaag. Beneden gaat u L over de smalle 
asfaltweg met links een parkeerplaats. Aan  de  
4-sprong bij café Preuverie Auwt Göal en 
Mariakapel (1889) gaat u R over de 
asfaltweg/lindelaan.  
 

(De Mariakapel is gebouwd door de Jonkheid van 
Westbroek, een gehucht/buurtschap dat toen nog 
niet gescheiden werd door het kanaal. De jonkheid 
stichtte de kapel in samenwerking met o.a. de 
kasteelvrouwe van het nabijgelegen kasteel als 
rustaltaar voor de processie). 
 

100 m verder  passeert u bij twee mooie  
18e eeuwse hekpijlers/pilaren rechts 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).  
 

In de buurtschap Geulle aan de Maas gaat u aan  
de 3-sprong bij infobord en de prachtige  

St. Martinuskerk (1920) L/RD (Kerkplein) over de 
klinkerweg. 
 

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

Hier op het Kerkplein staan enkele rijksmonumentale 
gebouwen. Meteen links passeert u de carréhoeve 
(nr.2/18e eeuw) en even verder links de H. 
Antoniuskapel (1908). 
 

Het grote pand nr. 5 is het voormalig gemeentehuis 
(1865) 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)). 
 

Aan de 4-sprong, einde plein, gaat u bij  
jubileumkruis (1870) op sokkel en bij huisnr. 9 
(19e eeuw) RD (Maasvallei) over het asfaltpad 
gelegen tussen woningen.  
 

(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).   
 

Aan de asfaltweg gaat u L. Negeer doodlopende 
weg rechts. (Hier ziet u rechts een waterputhuisje). 
 

2.  75 m verder voorbij sloep met bloemen (zie 
infobord) en bij twee zitbanken en het 
hoogwatermonument, met de waterstanden van 
1993 en 1995, gaat u R door het klaphek en ga 
dan L over het grindpad naar het voet- fietsveer 
Geulle- Uikhoven.  

https://www.facebook.com/LaEstrellaGeulle/
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Loop RD de dijk omhoog en boven gaat u R over 
het grindpad over de dijk en u passeert een 
infobord en grenspaal 110.  
 

(Aan de overkant van de Maas ligt het Belgische 
plaatsje Uikhoven).  
 

U steekt het asfaltpad over en blijf RD, over het 
grindpad, over de dijk lopen, dat na bijna 400 m 
naar rechts buigt.   
 

(Meteen rechts passeert u een mooi houten huis en 
voor u in de verte ziet u de kerk in Elsloo, waar u 
straks langskomt).  
 

Na 500 m voorbij zitbank steekt u via klaphek de 
smalle asfaltweg over en gaat u RD over de dijk 
met links de smalle asfaltweg.  Aan het einde bij 
ijzeren hek gaat u L omlaag en meteen daarna bij 
rij populieren, met de beschermde 
maretakken/mistletoe, gaat u schuin R het pad 
omhoog.  Boven op de dijk gaat u L (Maasvallei) 
en volg nu zeer geruime tijd het verharde pad met 
rechts het Julianakanaal en rondom mooi 
uitzicht.  
 

(Links in de verte ziet u twee steenbergen van de 
voormalige steenkoolmijnen in het Belgische 
Eisden/Maasmechelen.  
 

Bijna aan het einde van het pad ziet u rechts aan de 
overkant van het kanaal, kasteel Elsloo (17e eeuw) 
dat bij branden in 1835 en in 1885  vrijwel geheel is 
verwoest en  daarna weer is opgebouwd.  
 

Boven ziet u de H. Augustinuskerk (1848-1849)).  
 

Na 2 km steekt u de asfaltweg over en gaat u L 
over het betonnen tweerichtingsfietspad omlaag 
met voor u de Sint-Philomenakerk (1891) in het 
Belgische plaatsje Kotem.  Na 50 m gaat u aan de 
3-sprong scherp R de asfalt- kasseienweg, langs 
twee zitbanken, omlaag.   
 

(U passeert grenspaal 111 en een bel. Wanneer er 
gebeld werd, kwam het veertje, dat hier in de jaren 
60/70 lag, vanaf Belgische zijde overvaren. Hier aan 
de overkant bij de grenspaal lagen circa 5 kleine 
boerderijtjes waarvan nog een restant te zien is).  
 

Aan het einde van de kasseienweg gaat u R over 
het graspad met links de Maas, die hier een bocht 
maakt.   
 

3. Loop RD (Maasvallei) over het bospaadje en ga 
dan RD/R over het smalle bospaadje, beneden 
door het bos met links de Maas. Negeer zijpaadje 
links naar de Maas en loop dan meteen schuin R 
omhoog. Vlak daarna schuin L omlaag en volg 
verder RD het pad beneden door het bos. Na 100 
m, bij 3-stammige boom, gaat u R het paadje steil 
omhoog en loop dan 30 m verder het trappenpad 
met leuning omhoog. Boven gaat u L en meteen 
daarna gaat u R via klaphek het pad omlaag.  
Steek dan bij ANWB-wegwijzer RD via de (smalle) 
brug (brug Elsloo) het Julianakanaal over.  
 

(Hier hangt links aan de brug een 110 m lange 
zwarte kunststof buis, die bedoeld is om het 
leefgebied van de das te vergroten. De 

dassenpassage is genoemd naar Lou Visschers, de 
grote kwartiermaker voor de das in Elsloo). 
 

Meteen na de brug loopt RD het smalle bospad 
omhoog. Boven aan de 4-sprong gaat u R over 
het pad door de eikenlaan, met links de 
asfaltweg.   
 

4. Aan de 3-sprong, einde eikenlaan en bij ANWB 
wegwijzer, gaat u RD met links café De Dikke 
Stein, een leuke pauzeplek. Meteen daarna gaat u 
R over het klinkerpad met links de dikke kei, die 
in 1934 bij het graven van Juliankanaal is 
gevonden.  Meteen daarna, aan de 4-sprong, gaat 
u R (Op de Berg) de kasseienweg omlaag met 
links een gietijzeren Christusbeeld dat boven aan 
de achterkant van de kerk hangt. Negeer trap 
links omhoog.  
 

(Als u hier de trap omhoog loopt, komt u meteen bij 
de H. Augustinuskerk (1848-1849).  Via de linker 
deur komt u in de Mariakapel, vanwaar u het interieur 
van de kerk kunt bezichtigen.  
 

Rechts bij de kerk ziet u op het oude kerkhof de in 
1849 gebouwde Neo-Romaanse mergelstenen 
grafkapel van de familie De Geloes, die van 1818-
1885 eigenaar was van kasteel Elsloo).  
 

Waar de kasseienweg, bij de rijksmonumentale 
woning (huisnr. 1/1620), naar links buigt, gaat u 
R/RD over het klinkerpad met rechts bij zitbank 
mooi zicht op de Maas en Julianakanaal en loop 
dan het brede trappenpad met leuning omlaag. 
Beneden gaat u L (Maasberg) de kasseienweg 
omhoog.  
 

(Omhoog lopend ziet u links boven het Schippershuis 
(16e/17e eeuw), het  prachtige gebouw met 
blinden/klaphekjes voor de ramen).  
 

Boven aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD 
door het historisch gedeelte van Oud Elsloo.  Aan 
de 3-sprong bij kapel “Aan de Kaak” en 
waterpomp gaat u R (Kaakstraat) over de 
kasseienweg.  
 

(Op de locatie van de kapel heeft, tot de komst van 
de Fransen in 1795, een schandpaal gestaan. Elsloo 
was tot die tijd een zelfstandig ministaatje, een vrije 
Rijksheerlijkheid. Dat betekende o.a. dat de 
kasteelheer alle straffen kon opleggen tot de 
doodstraf toe. Een van de straffen die gegeven kon 
worden was het vastbinden aan de kaak/schandpaal. 
Aan de kaak stellen dus. Zo werden aan deze 
schandpaal o.a. dieven vastgebonden met de 
gestolen waar om hun nek). 
 

Meteen daarna, voorbij huisnr. 3, gaat u bij 
verbodsbord R via klaphek het trappenpad 
omlaag.  Beneden, 50 m voor brug, gaat u R het 
trappenpad omhoog. Boven in het kasteelpark 
Elsloo gaat u L en meteen daarna gaat u L en 
steekt u de brug over. Negeer zijpaden en volg 
het brede pad door bomenlaan, voornamelijk 
eiken, omhoog. Via groot ijzeren hek verlaat u het 
kasteelpark en gaat u aan de omgekeerde  
Y-splitsing RD over de asfaltweg.   
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5. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R 
(Terhagen 1 t/m 13) met rechts de parkeerplaats. 
Na 100 m gaat u bij infobord en breed houten hek 
R via klaphek het smalle (bos)pad omlaag.  Aan 
de 3-sprong gaat u RD met links een zitbank en 
rechts een insectenhotel. Aan de T-splitsing in 
het bos gaat u L. Aan de volgende T-splitsing 
gaat u, bij stalen afsluitboom, L door het stalen 
klaphek en ga dan meteen R het smalle pad 
omhoog met rechts afrastering weiland. Boven in 
de buurtschap Terhagen gaat u aan de 4-sprong 
bij zitbank en infobord RD en steekt u via brug de 
spoorlijn Maastricht-Sittard over. Na de brug gaat 
u L de veldweg omlaag, die naar rechts buigt.  
Beneden aan de T-splitsing gaat u R de brede 
(holle) veldweg door de bosstrook omhoog.  Na 
bijna 600 m gaat u boven aan de 4-sprong bij 
ongevalskruis “Armsterveld”, zitbank, 
gedichtsteen en infobordje R de smalle asfaltweg 
omhoog. Boven aan de 3-sprong bij zitbank gaat 
u bij verbodsbord RD de veldweg omlaag.     
 

6. Na bijna 100 m gaat u L over het smalle pad 
met rechts een meidoornhaag/gsm-mast. Na  
150 m buigt het pad links omhoog, met rechts de 
bosrand. Negeer zijpaden en blijf het stijgende 
smalle pad langs de  bosrand RD volgen. Na  
600 m steekt u via stalen brug een koeienpad 
over, volg verder het pad dat even verder bij 
stallen een stijgend pad, gelegen tussen hagen 
wordt en een eind verder een haakse bocht naar 
links maakt. Aan de 3-sprong, meteen voor 
ijzeren hek, gaat u R over het pad gelegen tussen 
hoge hagen. In de buurtschap Hussenberg gaat u 
R de doorgaande weg omlaag.  Na 50 m gaat u 
aan de 4-sprong L (Steegske) de doodlopende 
asfaltweg omhoog. Boven, voorbij het laatste 
huis, gaat u RD over het voetpad gelegen tussen 
haag en afrastering.  Aan de 3-sprong,  gaat u via 
klaphek, RD over het verharde pad gelegen 
tussen hagen. Aan de T-splitsing in de 
buurtschap Snijdersberg gaat u L de klinkerweg  
omhoog. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong R  
de klinkerweg, door de lindelaan, omhoog. 

 

(Dit buurtschap is in Geulle bekend onder de naam 
‘De piemelehook”. De naam zou ontstaan zijn omdat 
gedurende lange tijd hier alleen maar jongetjes 
geboren werden).  
 

7. Let op! Meteen voorbij picknickbank en 
afvalbak, gaat u schuin R het paadje over het 
grasveld omlaag.  
 

(Rechts op dit grote grasveld staat bij insectenhotel 
een herinneringszitbank met de mooie tekst ”Bea 
omdat er liefde is bestaat er geen voorbij”).  
 

Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong RD het 
bospad omlaag. Beneden steekt u de doorgaande 
weg (Snijdersberg) over en loopt u bij 
verbodsbord RD het bospad omlaag met rechts 
een woning (huisnr. 24). Bij  de achterkant van de 
woning buigt het pad links omlaag. Aan de  
T-splitsing gaat u R steil het brede bospad 
omlaag.  Beneden aan de 3-sprong gaat u RD 
over het smalle pad dat even verder naar rechts 
buigt  met rechts de vergaarvijver, die gevoed 
wordt door de Molenbeek, van de voormalige 
watermolen Geulle. 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, 
komt u meteen bij de voormalige watermolen 
genaamd Onderste Molen (1878)). 
 

Na het viaduct gaat u aan de 3-sprong L omlaag 
en u loopt Geulle binnen. Meteen daarna 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 u komt weer bij 
Lunchroom La Estrella, de sponsor van deze 
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken.  
Behalve heerlijke lunchgerechten is het 
zelfgebakken kruimelgebak (kersen of abrikozen) 
een aanrader! De vriendelijke uitbaatster 
verneemt graag wat u van de wandeling vindt.

 
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.  

 

 
 

 


