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Deze gemakkelijke wandeling met enkele lichte hellingen loopt u langs het Julianakanaal en door het
Bunderbos naar Elsloo, waar u kunt u pauzeren bij café De Dikke Stein
Startadres: restaurant ’t Hepke, Hulserstraat 60, Geulle.
GPS afstand
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Hoogteverschil

Totaal omhoog

9,63 km

2.15 uur

67 m

121m

193. GEULLE 9,6 km
1. Met uw rug naar het restaurant gaat u R. Aan
de 4-sprong bij ANWB wegwijzer gaat u L
(Essendijk) richting Geulle aan de Maas. Aan de
3-sprong RD. Bij het waterpompstation Geulle
van WML gaat u L (Kleivelderweg). Waar de
asfaltweg naar links buigt, gaat u RD over de
veldweg. (U verlaat hier de gele route). U passeert
links de visvijver van H.S.V. Geulle. Negeer zijpad
links. Vlak daarna in de buurtschap Westbroek
(Geulle) gaat u scherp R de asfaltweg omhoog.
Negeer zijpad links. Boven aan de T-splitsing
gaat u R.
2. Meteen daarna gaat u scherp L (blauw) het
smalle pad omlaag. (Volg nu tot nader orde de
blauwe route). Beneden voor het Julianakanaal
gaat u R over het asfaltpad met links het 36 km
lange kanaal dat van 1925 tot 1934 werd gegraven
en dat van Maastricht naar Maasbracht loopt.
(Hier aan het kanaal staan rechts vele populieren met
de beschermde maretakken ook wel mistletoe
genoemd. Mogelijk zijn/worden de populieren gekapt.
Even verder ziet u links de prachtige H. Martinuskerk
(1920) in Geulle aan de Maas, waarvan de toren uit
de 14e eeuw dateert).
Na circa 500 m gaat u het eerste asfaltpad schuin
R omlaag. Beneden aan de 3-sprong gaat u R
over de asfaltweg. Aan de T-splitsing gaat u L.
Meteen daarna aan de ruime 3-sprong bij
kunstwerk en ANWB-wegwijzer en het kunstwerk
“Levensaderen” gaat u L (Broekhoven) omlaag
richting Elsloo. Voor het eerste rechts staande
huis gaat u R (blauw) over de veldweg met even
verder links van u een akker en rechts de
bosrand. Na 400 m buigt dit breed pad schuin
rechts het Bunderbos omhoog en loop even
verder het trappenpad omhoog.
(Dit circa 6 km lange lintvormige hellingbos tussen
Elsloo en Bunde wordt gerekend tot de mooiste
hellingbossen van Nederland. In het voorjaar staat
het bos vol met daslook, een beschermde
plantensoort die sterk naar uien geurt)
3. Boven aan de 3-sprong met rechts de spoorlijn
Maastricht – Sittard gaat u L. Vlak daarna gaat u
R de 61 treden tellende ijzeren trap omlaag. Voor

de bijna 2 km lange Hemelbeek en “gedichtpaal”
gaat u L. Aan de Y-splitsing voorbij zitbank gaat u
R verder langs het beekje. Negeer zijpad links. Bij
houten bruggetje gaat u L. Aan de asfaltweg gaat
u R over het pad, parallel aan de asfaltweg en de
kanaaldijk. Bij groot infobord “Bunderbos” gaat u
via draaihekje R over het pad.
4. Even verder loopt u via het lange verzinkte
stalen
vlonderpad/brug
door
een
mooi
natuurgebied. (U steekt hier de Hemelbeek over).
Via klaphek volgt u het pad verder RD. Aan de 3sprong, met rechts een lang trappenpad, loopt u
RD langs de Hemelbeek die via de kasteelvijver
en een duiker onder het Julianakanaal
doorstroomt en dan meteen in de Maas uitmondt.
Aan de Y-splitsing bij zitbank gaat u L langs de
kasteelvijver. Aan de 3-sprong gaat u RD verder
langs de vijver en door het kasteelpark dat medio
19e eeuw is aangelegd.
(Voor u ziet u het kasteel Elsloo. Het kasteel is in de
17e eeuw gebouwd. Bij branden in 1835 en in 1885
werd het kasteel vrijwel geheel verwoest. De ronde
toren rechts met speklagen is het enige wat
overgebleven is van het oorspronkelijke kasteel).
Aan het einde van de vijver steekt u L de brug
over. Aan de asfaltweg gaat u R.
(U verlaat hier de blauwe route. Even verder passeert
u rechts bij infobord de duiker waardoor de
Hemelbeek onder het kanaal doorstroomt).
De asfaltweg buigt rechts omhoog en wordt een
kasseienweg (Maasberg). Net voor huisnr. 4 gaat
u scherp L de stenen trap omhoog. Het pad buigt
boven naar rechts.
(Hier heeft u mooi uitzicht over het Maasdal. Aan de
andere kant van de Maas ziet u het Belgische dorp
Kotem).
Aan de kasseienweg gaat u L omhoog.
5. Neem vóór de grote zwerfkei en achter de kerk
de smalle kasseienweg R (rood) met links de
kerk. (Als u wilt pauzeren kunt u hier RD naar café
De Dikke Stein lopen (30 m).

Voor de kerkingang van de St. Augustinuskerk
(1849) gaat u L omlaag.
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gaat u L trappenpad omhoog. Ga nu meteen R
(wit/groen).

(Via de linker deur van de kerk komt u in de
Mariakapel, vanwaar u het interieur van de kerk kan
bezichtigen. Bij de bouw van de kerk lag de kerk
midden in het dorp. Door de aanleg van het
Julianakanaal staat ze nu aan de rand van het dorp.
Links op het oude kerkhof ziet u de in 1849
gebouwde Neo-Romaanse mergelstenen grafkapel
van de familie De Geloes. Deze was van 1818-1885
eigenaar van kasteel Elsloo. Tussen 1921-1935
kwam de kerk aan de rand van Elsloo te liggen als
gevolg van het graven van het Julianakanaal).

7. Volg dit pad enige tijd boven langs de
boshelling. Aan de 3-sprong, voorbij trappenpad,
gaat u R (wit/groen) over het brede pad. Aan de 3sprong bij “gedichtpaal” gaat u RD (wit/groen).
Een eind verder loopt u het steile trappenpad
omlaag en volg verder het bospad langs de hoger
gelegen spoorlijn. Aan de 3-sprong, waar u
eerder bent geweest, gaat u R (blauw/groen/wit)
en loop weer de ijzeren trap omlaag. Beneden
voor de Hemelbeek gaat u R via de tunnel/duiker
onder de in 1865 aangelegde spoorlijn Sittard –
Maastricht door.

Beneden aan de trap gaat u L. Meteen daarna
aan de 3-sprong gaat u RD over de kasseienweg
door het beschermde dorpsgezicht van het
oudste boerendorp van Nederland. Aan de 3sprong bij kapel Aan de Kaak (1e helft 19e eeuw)
en oude waterpomp gaat u R (Kaakstraat). Let op!
Voorbij huisnr. 3 gaat u R (wit/rood/blauw) via
draaihekje het trappenpad omlaag.

8. Na de tunnel gaat u R omhoog. Let op! Na 100
m gaat u L (geel) over het pad. (Blijf nu de gele
route tot nader order volgen). Negeer zijpaden links.
Boven buigt het pad naar rechts en wordt een
breed pad. Let op! Na circa 30 m gaat L het
smalle pad omhoog. Negeer zijpaadje rechts
omlaag en loop RD langs de steile boshelling. Het
pad buigt naar links en u verlaat het bos. Na 100
m passeert u een draaihekje en volg verder het
licht stijgende pad, dat even verder tussen twee
hagen doorloopt. (Hier bij draaihekje en weiland
heeft u achteromkijkend mooi uitzicht over het
Maasdal en op de Belgische Kempen). Steek in de
buurtschap Hussenberg de doorgaande weg
(Hussenbergstraat)
over
en
loop
RD
(Steegske/geel) omhoog. Aan het eind van de
asfaltweg loopt u RD (geel) over het voetpad
langs de buxushaag. Aan de 3-sprong bij ijzeren
hek gaat u RD.

(Als u hier RD loopt, dan komt u na 250 m bij het
leuke fiets- en wandelcafé Het Slimme Schaap, waar
u binnen of op het terras iets kunt drinken en eten
o.a. het gericht “de wolf in schaapskleren”. Open
woensdag t/m zondag vanaf 11 uur. Zaterdag en
zondag vanaf 10 uur).
Beneden gaat u R (rood/blauw) het trappenpad
omhoog. (U loopt dus niet onder de brug door).
Boven aan de 4-sprong met links een brug gaat u
RD (geel/groen) over het brede pad. Negeer
zijpaden links. Let op! Waar het grindpad bij
infobordje, vier mooie stenen zetels en links de
hoek van klein weiland naar links buigt, gaat u R
over het graspad. (U gaat niet scherp R langs de
mooie stenen zetels. U verlaat hier geel/groen).
6. Aan de T-splitsing voorbij picknickbank, waar
u het vruchtbomenspel kunt spelen, gaat u L
(rood).
(Als u hier naar R loopt, dan komt u bij het voormalig
theehuisje van kasteel Elsloo. Hier heeft u bij
infobord mooi uitzicht op de beneden in het park
gelegen vijver en op het Juliana kanaal (mogelijk ziet
u een schip voorbij varen) met daarachter de Maas.
Hier ziet u ook het 1310 m lange autowegviaduct
(Scharbergbrug) van de autoweg Aken-Antwerpen
(E-314/A-76)). Nadat vandalen het theehuisje in
brand hadden gestoken, is het huidige theehuisje in
december 2016 gereed gekomen. Het is een exacte
kopie van het oorspronkelijke theehuisje, 't
"Zomerhuuske" zoals het in Elsloo wordt genoemd).
Aan
de
volgende
T-splitsing
gaat
R
(rood/groen/geel) omlaag. Aan de 4-sprong
voorbij stenen bruggetje, “gedichtpaal” en
infobord gaat u R (rood/geel/groen) het brede
omlaag. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L
(wit/geel/groen) omhoog. Boven aan de 4-sprong

9. Aan de klinkerweg in de buurtschap
Snijdersberg gaat u L (geel) 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).
Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u R (geel)
omhoog. Voorbij picknickbank en infobord gaat u
schuin R over het grasveld omlaag.
(Op dit grote grasveld staat bij insectenhotel een
herinneringszitbank met de mooie tekst ”Bea omdat
er liefde is bestaat er geen voorbij” Een mooie
pauzeplek).
Vlak daarna bij begin bos negeert u bospaadje
rechts omlaag en loop RD (geel) het bospad
omlaag. Steek beneden de doorgaande weg over
en loop RD (geel) langs de afrastering van het
woonhuis. Het pad buigt naar links. Vlak daarna
aan de 4-sprong gaat u R (geel) door het
beukenbos omlaag. Negeer beneden zijpad links
en loop RD met rechts van u de molen
vergaarvijver, waar doorheen de Molenbeek
stroomt. Het pad buigt naar rechts en loop RD
over het pad gelegen tussen twee doornheggen.

(Rechts passeert u de voormalige watermolen
Geulle, de Onderste Molen (1879) genaamd). Aan
de asfaltweg in Geulle gaat u L en meteen daarna
gaat u R (Poortweg) onder het spoorwegviaduct
door. Negeer zijweg links. Beneden aan de
kruising gaat u L (Hulserstraat). Negeer zijwegen
en u komt weer bij het restaurant, de sponsor van
de wandeling, waar u op het terras of binnen nog
iets kunt drinken en tegen vriendelijke prijzen iets
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kunt eten. Open vrijdag en zaterdag vanaf 17.00
uur. Zondag vanaf 12.30 uur. De overige dagen
gesloten.
Aan het eind van de wandeling passeert u in de
Hulsterstraat restaurant de Pannenkoekenplaets,
eveneens sponsor, waar u ook iets kunt eten en
drinken.
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