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Tijdens deze vlakke wandeling door het Maasdal loopt u door het Bunderbos, over veldwegen en langs het 
Julianakanaal naar de Maas. U passeert de dorpjes Brommelen, Geulle en Geulle aan de Maas.  Halverwege 
staan enkele zitbanken. 
 

 
 
Startadres: Café Regina, Sint-Agnesplein 3, Bunde. Tel: 043-3644013. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,09 km  2.15 uur  19  m  19 m 
 

 
 

154. BUNDE 10 km 
 

1.  Met uw rug naar het café gaat u L en meteen 
daarna gaat u aan T-splitsing L (Carteijnstraat).  
Aan de volgende T-splitsing gaat u L 
(Vliegenstraat)  Aan de 3-sprong gaat R langs de 
doorgaande weg en meteen daarna aam de 3-
sprong bij wegkruis gaat u R (Roggeveldstraat). 
Na 40 m gaat u L (Boschstraatje) over de 
klinkerweg, die even verder een grindpad wordt. 
Bij groot gazon loopt u RD en u passeert links het 
grote gebouw van woonvorm Geuloord.  
 

(Hier kunnen mensen met een ernstige 
functiebeperking en zorgbehoefte met begeleiding 
zelfstandig wonen).  
 

Even verder loopt u bij verbodsbord het 
Bunderbos binnen dat zeer rijk is aan bronnen en 
beekjes. Volg dit pad, dat later langs de bosrand 
en een weiland loopt en vervolgens weer door het 
bos gaat, ruim 1 km RD. Aan de Y-splitsing in het 
bos, voorbij “bruggetje”, gaat u L. Steek de 
voorrangsweg over en ga R over het fietspad. 
Neem de eerste klinkerweg L en u loopt het 
buurtschap Brommelen binnen.  
 

(De naam van de buurtschap, dat al in de 16e eeuw 
wordt vermeld,  is afgeleid van “bramen”, in het 
prachtig Limburgs dialect “brommele”).  
 

Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u weer L 
(geel). Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u RD.   
 

2. Tussen de huisnrs. 13 en 11 gaat u R (groen) 
over de smalle asfaltweg, die een veldweg wordt.  
 

(Even verder ziet u links de dijk van het 
Julianakanaal. Mogelijk ziet u boven een schip 
voorbij varen).  
 

Volg deze veldweg 1 km door het Maasdal. Aan 
de T-splitsing in de buurtschap Westbroek 
(Geulle) gaat u L (groen). Aan de ongelijke 4-
sprong bij huisnr. 72 gaat u R en loop RD over de 
grindweg. Na 100 m steekt u R de brug over en 
loop RD. Vlak daarna aan Y-splitsing gaat u L. 
Voor de grote visvijver ’t Kleiveld van H.S.V. 

Geulle gaat u L over het grasveld. Let op! 25 
meter voorbij de tweede zitbank gaat u schuin L 
het smalle pad omhoog.  
(Als u wilt pauzeren kunt u hier RD langs de vijver 
lopen naar Clubhuis De Nuuj Keet met mooi terras 
aan het water).   
 

Voor het talud gaat u  R over de veldweg.  Net 
vóór de asfaltweg bij het plaatsnaambord Geulle 
scherp gaat u L het paadje omhoog. Boven aan 
de asfaltweg gaat u L omhoog en steek boven via 
de brug het Julianakanaal over.   
 

3. Meteen na de brug gaat u L het asfaltpad 
omlaag.  Beneden aan de T-splitsing voor het 
kanaal gaat u L onder de brug “Geulle” door. 
Negeer zijpad scherp links omlaag. Volg nu circa 
600 m het pad langs het kanaal.  
 

(Hier staan (nog) aan de overkant vele populieren 
met de beschermde maretakken ook wel mistletoe 
genoemd).  
 

Let op! Waar u links beneden een veldweg ziet, 
die naar rechts buigt richting boerderij, loopt u 
nog 200 m RD langs het kanaal. Ga dan L het 
verhard paadje omlaag. Beneden gaat u L over de 
asfaltweg, die  een veldweg wordt. (U loopt dus 
terug).  Een  eind verder buigt de veldweg naar 
rechts buigt richting boerderij. Aan de Elsa Hoeve 
wordt de veldweg een asfaltweg.  
 

(Een eindje verder passeert u rechts de voormalige 
pastorie (huisnr.1), die uit 1782 stamt).  
 

4. Aan de T-splitsing bij de prachtige H. 
Martinuskerk (1920) in Geulle aan de Maas gaat u 
R (Kerkplein).  
 

(De toren dateert uit de 14e eeuw. Het mooie interieur 
van deze kerk  is via de Mariakapel aan de rechter 
zijkant meestal te bezichtigen. Hier op het Kerkplein 
staan  enkele zitbanken, een mooie pauzeplek. Op 
het Kerkplein staan enkele rijks monumentale 
gebouwen zoals nr.2 (18e eeuw).  
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Het grote pand nr. 5 is het voormalig gemeentehuis 
van de voormalige gemeente Geulle en dateert uit 
1865. De panden nrs. 8 en 9 stammen uit de 19e 
eeuw).  
 
Voorbij de H. Antoniuskapel (1908) en bij 
jubileumkruis (1870) gaat u L over de klinkerweg.  
 

(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). 
 

Negeer meteen voetpad rechts en volg de 
klinkerweg, die een veldweg wordt, RD.  
 

(Een eindje verder ziet u links kasteel Geulle, dat in  
1595 door Wolter Hoen van Hoensbroeck werd 
gebouwd. Van het kasteel, dat in 1847 werd 
afgebroken, is alleen de prachtige voorburcht met 
slotgracht overgebleven) 
 

Aan de 3-sprong gaat u RD over de smalle 
asfaltweg. Vlak daarna aan de volgende 3-sprong 
gaat u R (Vissersweg). Aan de 4-sprong RD. Aan 
de T-splitsing gaat u L (Aan de Maas/groen) en 
loop even verder via klaphek de Maasdijk 
omhoog.  
 

5. Volg dan ca 600 m het grindpad over de dijk  
RD met rechts de meanderende Grensmaas    
 

(Even verder passeert u kilometerpaal 24,7.  Rechts, 
aan de overkant van de Maas ziet u het Belgische 
plaatsje Uikhoven. Hier heeft u ook mooi uitzicht over 
de Maas en ziet u de resultaten van het project 
Grensmaas (Rivierbeveiliging, ontgrinding en 
natuurontwikkeling).  
 

Voorbij kilometerpaatje 24,1  en waar het 
grindpad naar links buigt,  gaat u RD (groen) door 
het klaphek en loop dan verder over het smalle 
pad parallel aan de Grensmaas.  Aan de veldweg 
gaat u R (groen).  Aan de 3-sprong bij 

afsluitboom loopt u RD (groen) over de asfaltweg. 
Loop even verder rechts over de 
betonweg/fietspad. Waar het fietspad vlak daarna 
bij zitbank naar rechts buigt, loopt u RD over het 
graspaadje. Steek de asfaltweg over en loop de 
kanaaldijk omhoog. Boven gaat u R over het 
asfaltpad langs het 36 km lange Julianakanaal.  
(Het kanaal begint bij de keerstuw van Limmel 
(Maastricht)  en eindigt circa 36 km verder bij de stuw 
van Maasbracht waar het water weer de Maas  
instroomt. Eind 1925 is men begonnen met het 
graven van het kanaal en in 1934 was het gereed.  
Het kanaal was toen erg belangrijk voor het vervoer 
van de Zuid Limburgse steenkolen.  
 

Rechts ziet u het gehucht Voulwames, waar het 
riviertje de Geul via een duiker onder het kanaal in de 
Maas stroomt).   
 

6. Circa 20 m voor de brug ‘Bunde’ gaat u R het 
smal asfaltpad omhoog en steek dan via de brug 
het kanaal over. Negeer zijwegen. Beneden aan 
de T-splitsing bij zitbank en wegkruis in Bunde 
gaat u L (Vonderstraat). Neem de eerste weg R 
(Maasstraat). Aan de 3-sprong gaat u L (In de 
Winkel). Aan de T-splitsing gaat u L (Steinstraat). 
Negeer zijwegen en volg RD de asfaltweg, die na 
bijna overgaat in de Kalverstraat. Aan de 
voorrangsweg gaat u R. Negeer bij wegkruis 
zijweg rechts (Roggeveldstraat). Meteen daarn 
aan de 3-sprong gaat u RD (Pletsstraat) verder 
langs de doorgaande weg.  Na bijna 150 m 
tegenover huisnr. 23 gaat u L (Sint-Agnesstraat). 
Na ruim 100 komt u weer op het Sint-Agnesplein 
waar u RD loopt en dan meteen bij café Regina, 
de sponsor van deze wandeling, komt waar u nog 
iets kunt nuttigen. 
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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.   

 


