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Deze wandeling met enkele hellingen gaat o.a. langs een voormalige mergelgroeve een mooi stukje langs
de Geul. Via de Raarberg loopt u naar Geulhem. Dan loopt via steil bospad omhoog en u kunt u in de
afdaling naar het uitzichtpunt van de mergelgroeve Curfs lopen. Via natuurgebied Meersenderbroek komt u
weer bij het startpunt. Bij punt 5 kunt u pauzeren bij de Geulhemermolen.
Startpunt: Uitspanning De Nachtegaal, Gemeentebroek 6, Meerssen.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

10,99 km

2.30 uur

76 m

188 m

blz 2 van 3

183. MEERSSEN 11 km
1. Met uw rug naar de parkeerplaats en uw
gezicht naar het café gaat u L over de asfaltweg
en veerooster. Meteen daarna aan de 3-sprong
gaat u L (Gemeentebroek/blauw/groen) over de
doodlopende asfaltweg. Na 100 m gaat u R
(blauw/groen) bij afsluitboom het brede bospad
omhoog en u loopt het natuurpark De Dellen
binnen. Let op! Na 10 m gaat u aan de Y-splitsing
L het bospad verder omhoog. (U verlaat dus hier
de blauwe/groene route). Negeer boven bij
infobord en ijzeren hek/klaphek zijpad links.
(Als u hier door het klaphek gaat, dan heeft u mooi
uitzicht over een gedeelte van de 40 hectare grote
mergelgroeve Curfs (1930-2009), waarin u beneden
mogelijk Nederlandse grazende landgeiten ziet. De
groeve wordt sinds 2009 beheerd door de stichting
Het Limburgs Landschap).
Vlak daarna aan de 3-sprong bij zitbankje gaat u
R (geel) over het pad met links van u een groot
grasveld.
(Mogelijk komt u hier boven op het grasveld of in het
bos Schotse Galloway runderen tegen).
Negeer alle zijpaden en volg geruime tijd het
brede bospad RD het natuurgebied de Dellen.
Beneden verlaat u via klaphek bij groot ijzeren
hek weer het natuurgebied. Loop nu verder RD
over de veldweg omlaag.
(Aan het eind van de bomen heeft u links mooi
uitzicht op Maastricht o.a. op de kerk van Amby en
op de Sint Pietersberg. In de verte ziet u de bijna 80
m hoge rode kerktoren van de Sint Jan aan het
Vrijthof).
Negeer zijpaadje rechts. Meteen daarna aan de 3sprong gaat u RD (groen). Aan de kruising bij
zitbank en hoger staand wegkruis gaat u R de
smalle steile asfaltweg omlaag. Beneden aan de
3-sprong
bij
muurkruis
gaat
u
L
(Geuldalweg/groen) en u steekt de molentak van
de Geul genaamd ’t Geulke over.
(U passeert meteen na de brug links de voormalige
Oliemolen (olie- korenmolen) daterend uit circa
1800.Bij de bevrijding door het Amerikaans leger in
1944 raakte de Oliemolen in brand en werd bij de
wederopbouw als woning ingericht. Aan deze
molentak lag ook nog de Rothemer Molen (1850)).
Aan de T-splitsing meteen na het autowegviaduct
gaat u R (groen) over de brede grindweg. Aan de
3-sprong gaat u L (groen) verder over de
grindweg.
2. Na 100 m gaat u bij ijzeren reling R (groen) over
het pad met links van u de Kleine Geul, de
oorspronkelijke loop van de Geul. Volg nu

geruime tijd dit mooie pad langs de
meanderende Kleine Geul. U 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)).
Aan de asfaltweg bij zitbank gaat u L
(blauw/groen). Steek de brug over en u loopt
Meerssen binnen.
(Voor u ziet u de prachtige basiliek van Meerssen).
Aan de voorrangsweg steekt u R de
spoorwegovergang (Heerlen-Maastricht) over.
Negeer zijwegen en loop links over het trottoir RD
omhoog.
(Hier rechts aan de overkant van de weg 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 boven aan de rotonde met het kunstwerk
“Matronis Omnibus” de doorgaande weg RD over
en loop RD (groen/rood) over de klinkerwegweg,
gelegen rechts naast huisnr.105.
(Het 3,75 m hoge kunstwerk van de Meerssenaar
Marc Truijen is een Romeinse vruchtbaarheidsgodin
met boven op haar hoofd een fruitmand. Hier aan de
rechterkant van de rotonde staat bij zitbank ook een
infobord betreffende de Romeinse villa).
Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L (rood). Vlak
daarna
gaat
u
aan
de
kruising
R
(rood/Damiaanberg) en volg de smalle asfaltweg
RD omhoog.
3. Steek boven bij wegkruis de voorrangsweg
over en loop RD (rood) over de veldweg met
rechts de 2 ha grote wijngaard Raarberg.
Beneden aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u R
de smalle asfaltweg omhoog.
(Bijna boven heeft u bij zitbank mooi uitzicht over het
Maasdal. Mogelijk ziet u ook hier een opstijgend of
dalend vliegtuig van of naar het vliegveld MaastrichtAachen Airport).

Negeer graspad links omlaag. Steek boven in het
buurtschap Raar bij Mariakapel (1854) de
voorrangsweg
over
en
loop
RD
(Hetjensweg/groen/rood).
(Even verder heeft u rechts mooi uitzicht over
Maastricht. Nog een eind verder, voor zitbank, ziet u
rechts de hooggelegen kerk in Berg en Terblijt).
De asfaltweg wordt een dalende veldweg.
Beneden gaat u L (rood/groen) over de asfaltweg.
Negeer zijpad links. Aan de 3-sprong gaat u R
(rood/geel) onder het autowegviaduct door.
4. Beneden aan de T-splitsing bij zitbank en
wegkruis gaat u R (zwart/rood) en steek
vervolgens de spoorwegovergang over. Aan de Tsplitsing in Houthem gaat u L langs de
voorrangsweg. Meteen daarna bij zitbank,
wegkruis en het kloosterkerkje (1785) gaat u R
(zwart/rood) over de doodlopende weg. Aan de
ongelijke 4-sprong bij Martinuskapel (1932) gaat u
RD (blauw/zwart) over het smal pad. Voorbij
sportcomplex buigt het pad naar links. Ga nu
meteen R over het bospaadje met rechts van u
de meanderende Geul, het snelst stromend
riviertje van Nederland.
(Hier bij dit prachtig plekje vloeien de molentak
(rechts) van de Geul (Geulhemmer molen) in de Geul
(links) samen.
Bij zitbank gaat u R weer verder over pad met
links van u het sportveld. Aan de 3-sprong gaat u
R. Steek 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.
Tot 1955 was de molen in gebruik als korenmolen
(zie infobord). Kijk bij infobord ook even omhoog en u
ziet een muurkruis met tekst).
5. Aan de asfaltweg 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).
(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).

Meteen daarna gaat u L (rood/blauw) de
doodlopende
asfaltweg
omhoog,
die
bij
verbodsbord een breed stijgend bospad wordt.
Negeer zijpad links omhoog en zijpad scherp
rechts omlaag. Negeer meteen daarna bij
afsluitboom zijpad rechts en loop verder RD
omhoog. De grindweg wordt in Berg een
asfaltweg. Negeer zijweg links. Neem nu
tegenover huisnr. 16 de eerste weg scherp R
(Bronsdalweg/blauw).
6. De asfaltweg wordt een dalend bospad. Aan de
3-sprong gaat u RD verder omlaag. Aan de 3sprong bij dikke zwerfstenen en waar de
grindweg een asfaltweg wordt, gaat u RD verder
omlaag.
(U kunt hier L naar het uitzichtpunt van de voormalige
mergelgroeve Curfs lopen (250 m) Ga dan hier L de
smalle asfaltweg omhoog. Loop dan via 85 treden de
30 m hoge ijzeren trap omhoog. Boven gaat u RD
over het brede grindpad dat daalt en dan weer stijgt.
Boven ziet u rechts beneden een grote waterpoel en
even verder heeft u links bij uitzichtpunt prachtig
uitzicht over de 40 hectare grote mergelgroeve
waarin u mogelijk Nederlandse grazende landgeiten
ziet. De groeve wordt sinds 2009 beheerd door de
stichting Het Limburgs Landschap).
Beneden aan de 4-sprong bij bruggetje gaat u L
over de asfaltweg.
(Als u hier 100 m naar rechts loopt, dan komt u bij het
Oorlogsmonument Bronsdaelgroeve. Zie infobord).
Even verder passeert u links de voormalige
kalkbranderij van mergelgroeve Curfs (19302009).
(Deze kalkbranderij is volgens experts de enige in
haar soort in Europa. De branderij is ingebouwd in
een mergelwand en niet, zoals andere bekende
ovens, een op zichzelf staand bouwwerk. Bovendien
zijn boven elke ovenmond niet één, zoals
gebruikelijk, maar twee ovenschachten gebouwd,
waarmee het totaal hier op acht komt).
Vlak daarna passeert u bij grotten camping ’t
Geuldal en loop verder RD. Bij wildrooster en
infobord
loopt
u
het
natuurgebied
Meerssenderbroek binnen. Na 500 m komt u weer
bij Uitspanning De Nachtegaal, de sponsor van
deze wandeling, waar u binnen of op het grote
terras de wandeling kunt afsluiten met een hapje
en drankje.
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