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Tijdens deze wandeling wandelt u langs en door het prachtige Bunderbos. U passeert de dorpjes 
Brommelen, Geulle en Moorveld.  Ook moet in het bos een steile helling beklommen worden.  In Geulle is 
een mooie vijver met zitbanken en in het bos staan ook enkele banken. Neem voor onderweg proviand 
mee, in Geulle passeert u Lunchroom La Estrella, de Pannekoekenplaets en Restaurant ’t Hepke (zondag 
open). 
 

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

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9,33 km  2.15 uur  73 m  73 m 
 

 
 

444. BUNDE 9,3 km 
 

1. Met uw rug naar het café gaat u R en loop dan 
RD (Sint-Agnesstraat). Aan de T-splitsing gaat u 
R langs de doorgaande weg. Na bijna 150 m gaat 
u aan de 3-sprong RD (negeer weg R). Meteen 
daarna aan de 3-sprong bij wegkruis gaat R   
(Roggeveldstraat) omhoog. Na 30 m gaat u L 
(Boschstraatje) over de klinkerweg, die een 
voetpad wordt. Aan de kruising voor groot 
grasveld loopt u RD over het grasveld.  
 

(Links ziet u het grote gebouw van woonvorm 
Geuloord. Hier kunnen mensen met een ernstige 
functiebeperking en zorgbehoefte met begeleiding 
zelfstandig wonen).    
 

2. Even verder loopt u het Bunderbos in, dat zeer 
rijk is aan bronnen en beekjes. Volg nu ruim 1 km 
het bredere bospad RD. Aan de Y-splitsing na 
bruggetje gaat u R. Een eind verder passeert u 
een waterstroompje en volgt u het pad verder RD. 
Aan de T-splitsing gaat u L. Meteen daarna gaat u 
weer L (geel) langs een waterstroompje. Negeer 
voor camping zijpad rechts. Steek bij 
café/ijssalon en de parkeerplaats van camping de 
Boskant de voorrangsweg over en loop bij de 
Mariakapel van O.L.V. van Banneux RD (geel). 
Negeer zijweg links en u loopt de buurtschap 
Brommelen binnen. Aan de 3-sprong bij wegkruis 
RD.   
 

3. Let op! Tussen de huisnrs 13 en 11 gaat u R 
(groen) over de smalle asfaltweg, die een veldweg 
wordt die u 1 km RD volgt door het mooie 
Maasdal.  
 

(Even verder ziet u links de dijk van het 
Julianakanaal).  
 

Aan de T-splitsing in de buurtschap Westbroek 
(Geulle) gaat u L (groen) en loop verder RD rechts 
over het trottoir. Aan de 4-sprong gaat u R over 
de grindweg met rechts een dierenweide. Na 100 
m gaat u R de brug over. Vlak daarna aan Y-

splitsing gaat u L. Voor de grote visvijver gaat u 
R.   
 

(Hier staan enkele zitbanken, een leuke pauzeplek 
(4,4 km). U kunt hier ook pauzeren in de kantine (met 
terras) van H.S.V. Geulle (donderdag gesloten))   
 

 
4. Loop RD langs de vijver en ga vóór de kantine  
R. Vlak daarna aan de T-splitsing L over het 
grindpad. Aan de asfaltweg gaat u L (geel).   
 

(Als u hier R gaat komt u na 100 m bij een 
speeltuintje en grasveld).  
 

Negeer grindweg links. Aan de T-splitsing bij 
waterpompstation Geulle gaat u  R (/Essendijk). 
Aan de 3-sprong RD. Aan de doorgaande weg bij 
ANWB-wegwijzer voor het marktplein gaat u L.  
 

(Als u wilt pauzeren, kunt u hier R aan de overzijde 
van de Markt naar Lunchroom La Estrella lopen met 
heerlijk gebak).  
 

Negeer zijweg rechts (Marktplein).  
 

(U passeert links Restaurant Pannenkoekenplaets, 
een leuke pauzeplek met terras).  
 

Vlak daarna aan de kruising gaat u R  (Poortweg) 
omhoog. Negeer zijweg rechts en loop RD onder 
het rechter spoorwegviaduct door. Aan de T-
splitsing gaat u R (Moorveldsberg/rood).   
 

5. Na 100 m aan de Y-splitsing gaat u R (rood) de 
doodlopende weg omlaag parallel aan de 
spoorlijn Sittard-Maastricht. Voorbij huisnr. 2 
wordt de asfaltweg een grindweg. Let op!  Na 200 
m bij bord “Zone” gaat u schuin L het zeer smalle 
bospaadje omhoog. Negeer zijpaadjes en blijf dit 
paadje steeds omhoog volgen. Een eindje verder 
gaat dit pad steil omhoog. Vervolgens loopt u 
even vlak en daarna gaat u weer omhoog. Bijna 
boven aan de ongelijke 4-sprong loopt u nog 
even L omhoog.  
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6. Boven aan de T-splitsing gaat u R over de 
brede grindweg. Aan de T-splitsing gaat u R over 
de asfaltweg, die voorbij drie huizen een veldweg 
wordt.  
 

(Hier aan de T-splitsing ziet u links het dorp 
Moorveld).  
 

Na bijna 200 m gaat u aan de 3-sprong  bij hekken 
R de veldweg omlaag richting bos. Bij 
verbodsbord wordt de veldweg een bospad.  
Negeer zijpaden rechts en blijf nu geruime het 
pad langs en door de bosrand RD volgen.   
 

7. Na bijna 1 km gaat aan de T-splitsing bij 
zitbank en infobord R (groen) langs de bosrand 
met links weilanden.  
 

(Even verder staat aan de bosrand weer een 
zitbank).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L langs de bosrand en 
weiland. Een eind verder buigt het pad rechts het 
bos in. Aan de T-splitsing gaat u L (groen/geel). 
Bij zitbank buigt het pad naar links (geel). Negeer 
hier zijpaadje rechts omlaag. Bij de vierspong in 

het bos, met links een  draaihekje (stegelke) gaat 
u RD (groen/blauw). Volg nu enige tijd dit 
stijgende en dalende pad langs de boshelling. 
Aan de 4-sprong gaat u RD (groen/blauw). Aan de 
open plek bij 2 zitbanken en een heuvel gaat u RD 
(groen/blauw) omlaag.  
 

(Een mooie plek ravotplek voor kinderen).  
 

Bijna beneden buigt het pad naar links. Beneden 
aan de 3-sprong voor de spoorlijn gaat u L 
(groen/blauw) en volg het pad RD parallel aan de 
spoorlijn.     
 

8. Het pad wordt in Bunde een smalle asfaltweg. 
Aan de ongelijke 4-sprong bij wegkruis steekt u  
R de spoorwegovergang over. over Meteen na de 
spoorwegovergang gaat u L (Spoorstraat). Na 50 
m gaat u R (Schoolpad). Aan de 4-sprong RD. 
Aan de T-splitsing gaat u R (Vliegenstraat). Vlak 
daarna aan de 3-sprong gaat u L (Carteijnstraat).  
Aan de 3-sprong voor het plein gaat u R naar 
Café Regina, de sponsor van deze wandeling, 
waar u nog iets kunt nuttigen. 

  
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 f openbaar   gemaakt zonder toestemming van de auteur.  
 


