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Deze wandeling, met hellingen, gaat over de Waalsenberg, verder door het Armenbos en het Lagebos. U 
passeert de dorpjes/buurtschappen Moorveld, Geulle, Snijdersberg en Hussenberg.   In Catsop kunt u een 
heerlijk ijsje nuttigen bij IJsboerderij Catsop en in de buurtschap Snijdersberg staat een picknickbank om 
te pauzeren.  Bijna aan het einde wandelt u even langs het Julianakanaal en passeert u de mooie kerk van 
Geulle en het prachtige kasteel Geulle.  
 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://www.facebook.com/LaEstrellaGeulle/
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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 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,66 km  3.15 uur  70 m  115 m 
 

 
 

459. GEULLE 13,7 km 
   
1. Met uw rug naar de lunchroom gaat u R en loop 
de brede trap omhoog. Boven voor het 
voormalige pand van de Rabobank gaat u R over 
de klinkerweg. Aan de T-splitsing bij groot 
wegkruis, type vliegermodel gaat u L omhoog. 
Aan de volgende T-splitsing gaat u R  onder het 
rechter spoorwegviaduct door. Aan de T-
splitsing, na het viaduct, gaat u L (Snijdersberg). 
Meteen tegenover het volgende spoorwegviaduct 
gaat u bij trafohuisje R (geel/rood) het smal pad 
omhoog.  
 

(U passeert hier links de voormalige watermolen 
Geulle, de Onderste Molen (1879) genaamd).  
 

Voorbij de molen vergaarvijver, waar doorheen de 
Molenbeek stroomt, buigt het pad naar links. 
Negeer zijpad rechts en loop RD (geel) door het 
beukenbos omhoog. Bijna boven aan de 4-sprong 
gaat u L (geel) omhoog richting woning. Steek bij 
de woning (nr. 24) de doorgaande weg over en 
loop bij verbodsbord RD (geel) het bospad 
omhoog. Negeer bijna boven zijpaadje links 
omlaag en loop RD  (geel) over het grasveld. 
 

(Hier staat een picknickbank. 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).  
 

2 Aan de klinkerweg in de buurtschap 
Snijdersberg gaat u L (geel) omlaag.  
 

(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 voorbij huisnr. 3 gaat u R (geel) het 
voetpad, gelegen tussen woningen, omhoog. 
Voorbij klaphek gaat u aan de 3-sprong, bij  
ijzeren hek, R over het (linkse) graspad. Aan de 
asfaltweg in de buurtschap Hussenberg gaat u L. 
Meteen daarna gaat u R (Scheerstraat). Negeer 
zijweg links (Scheerpad).  Aan de kruising gaat u 
L (Eijkskensweg). Let op! Net voorbij bruin 
poortje aan de linkerzijde met nr. 5 gaat u L 
(rood/wit) over de veldweg waarbij u links van het 
hekwerk loopt. Het pad wordt even verder een 
smal pad gelegen tussen twee hagen. Het pad 
buigt naar rechts.   
 

3.  U passeert een ijzeren loopbruggetje. 20 m 
verder gaat u L het smalle bospaadje omlaag 

langs de afrastering. Volg geruime tijd dit mooie 
kronkelende paadje door en langs de bosrand.  
 

(In het voorjaar bloeien hier veel bosanemoontjes en 
daslook).  
 

Beneden aan de T-splitsing in hol pad gaat u R 
(geel) omlaag. Vlak daarna aan de  
T-splitsing voor de spoordijk en bij het beekje 
Armsterbeek gaat u R het brede pad omlaag. 
Voorbij het smalle spoorwegviaduct/duiker, dat 
onder de in 1865 aangelegde spoorlijn Sittard – 
Maastricht doorloopt, steekt u rechts via houten 
bruggetje het beekje “Poortlossing” over, dat hier 
in de bijna 2 km lange Hemelbeek stroomt. Het 
pad buigt meteen bij zitbank naar links. Vlak 
daarna aan de 3-sprong loopt u RD het lange 
trappenpad omhoog. Boven aan het trappenpad 
gaat u RD. Het pad buigt even verder rechts langs 
de bosrand en weiland en wordt een eindje verder 
een veldweg. 
 

4 Negeer zijpad rechts. Aan de 3-sprong bij 
zitbank loopt u RD (rood) over de asfaltweg. Aan 
de kruising bij ongevalskruis “Armsterveld”, 
zitbank, gedichtsteen en infobordje gaat u R 
(Lindebergstraat).. Na bijna 300 m, voorbij  
fruitbedrijf, gaat u scherp L (rood) de vedlweg 
omlaag. Aan de kruising bij trafohuisje in het 
buurtschap Catsop gaat u R met links van u het 
pleintje Op de Dries. Vlak daarna aan de 3-sprong 
gaat u weer R. 
 

(U passeert u links  IJsboerderij (no.4) Catsop waar u 
heerlijk ijs kunt eten (ook koffie en vlaai). In de 
wintermaanden alleen op zondag open bij goed 
weer) 
 

5  Aan de 3-sprong bij de Mariakapel (1848/zie 
infobord bij ingang) gaat u R (Het Einde).  Negeer 
zijweg links. Aan de Y-splitsing bij huisnr. 34 en 
wegkruis gaat u L (Horsterweg) de smalle 
asfaltweg omhoog, die later een brede mooie 
stijgende holle veldweg wordt. (Boven heeft u 
rondom mooi uitzicht). Aan de voorrangsweg gaat 
u R over het fietspad. Na 100 m gaat u aan de 3-
sprong R over het fietspad richting Geulle. 
Negeer zijweg links. Bij hoge gsm-mast gaat u L 
over de brede veldweg.  
 

(Links ziet u mogelijk een dalend of stijgend vliegtuig 
naar of vanaf vliegveld Maastricht-Aachen Airport).  
 

 



  blz 3 van 4 

 

Aan de kruising in de buurtschap Waalsen 
(Moorveld) gaat u RD (Schoolstraat) met links de 
basisschool “Ondersteboven” en rechts het 
kerkhof. 
 

6  Aan de T-splitsing gaat u L (Heerenstraat). 
Negeer 2 zijwegen links. Voorbij huisnr. 52 
(tegenover Rector Thijssenstraat) gaat u R 
(Hazenstraat 1) de veldweg omhoog.  
 

(Na 300 m  passeert u het Praktisch Educatief 
Buitencentrum mOERveld. Op dit terrein kan jong en 
oud een glimp van leven en werk van de voorouders 
opvangen en beleven. Als het hek open is, kunt u 
hier een rondje lopen over het terrein. Wel even 
melden en hond aan de lijn. U kunt ook de 
kruidentuin bezoeken).  
 

Bij de bosrand buigt het pad naar links en volg nu 
RD het pad langs de afrastering. Aan het einde 
van de afrastering gaat u meteen aan de 3-sprong 
L over het bospad, boven door het bos. Na 100 m 
buigt het bospad rechts omlaag. Vlak daarna 
beneden aan de 3-sprong bij liggende oude 

boomstam gaat u RD.  (Dus niet omlaag). Meteen 

daarna aan de omgekeerde Y-splitsing loopt u RD 
met rechts beneden van u een pad. Waar de twee 
paden samenkomen volgt u het pad RD. Vlak 
daarna steekt u beneden via vlonder een 
waterstroompje over en loop RD (rood) het 
bospad omhoog. Boven aan de asfaltweg in de 
buurtschap Moorveld gaat u RD (Bospad). Voorbij 
mooie treurwilg gaat u aan de doorgaande weg R 
(rood).  
 

(Bij huisnr. 4 ziet u links een grote carréhoeve).   
 

Aan de ongelijke 4-sprong bij houten wegkruis op 
sokkel gaat u R (rood/ Moorveldsberg).  
 

7. Na 250 m gaat u tegenover huisnr. 93 bij de  
H. Hartkapel L (Moorveldsberg 133-144/rood) de 
smalle asfaltweg omlaag.  
 

(De kapel is in 1947 gebouwd uit dankbaarheid, 
omdat de buurtschap de oorlog ongeschonden 
doorkwam).  
 

Na 100 m negeert u grindweg rechts 
(Moorveldsberg 130). Meteen daarna gaat u R 
(rood) het pad omlaag. 
 

(Let op in 02-2021 was dit pad afgesloten. U kunt, als 
u goed oplet, dit pad “op eigen risico” toch volgen. Er 
loopt een “goed” begaanbaar pad naar beneden. 
 

Wilt u niet het pad omlaag lopen, ga dan terug en ga 
dan meteen L (Moorveldsberg 130) over de brede 

grindweg. Negeer zijpaden. Na 400 m gaat u 
tegenover de twee groene poorten van de boerderij 
“Woeste Hoeve” (nr. 130) bij bord “Zone” L het 
bospad door het Bunderbos, bronnenbos, omlaag. 
Steek beneden bij soms zeer drassig stuk bos het 
beekje over.  (Zoek zelf het beste paadje. Tip! Ga 
voor het drassige gedeelte links en loop dan even 
door het waterstroompje). Aan de 4-sprong, meteen 
na het waterstroompje, gaat u R het bospad omlaag 
richting spoorlijn, die u hier ziet.  (Aan het einde van 
het paadje kan in de zomer hoog koningskruid 
staan). Beneden aan de grindweg gaat u R met links 
de spoorlijn Sittard-Maastricht. Ga nu verder bij **** 
in dit punt).  
 

Negeer zijpaadjes. Beneden aan de T-splitsing 
voor de spoorlijn Maastricht-Sittard gaat u R 
(rood). **** Bij huisnr 4 wordt de veldweg een 
asfaltweg. Aan de 3-sprong gaat u RD omlaag. 
Vlak daarna gaat u L (Poortstraat) door het eerste 
spoorwegviaduct. Negeer zijweg links. Aan de 
kruising in Geulle gaat u L (Hulserstraat). Negeer 
zijweg links. Aan de 4-sprong bij ANWB 
wegwijzer gaat u R (Essendijk) richting Geulle 
aan de Maas. Negeer zijwegen en loop RD (groen) 
richting kanaalbrug (Loop links van de weg). Steek 
de kanaalbrug over en ga dan meteen na de brug 
L het asfaltpad omlaag. Beneden aan de T-
splitsing voor het kanaal gaat u L onder de brug 
door. Negeer zijpad scherp links omlaag. Volg nu 
circa 600 m het pad langs het kanaal.  
 

(Hier staan aan de overkant van het kanaal veel 
populieren met de beschermde maretakken, ook wel 
mistletoe genoemd.  Links heeft u mooi uitzicht op de  
prachtige H. Martinuskerk (1920) in Geulle aan de 
Maas, waar u straks nog langs komt). 
 

8.  Let op!  Waar u links beneden een veldweg 
ziet, die naar rechts buigt richting boerderij, gaat 
u L het smalle paadje omlaag. (Dit is bij een oranje 
bordje en beneden een bordje “Grondwater 
beschermingsgebied”).  
 

(Doe voorzichtig bij nat weer. Als u dit niet durft, loop 
dan 200 m RD langs het kanaal. Ga dan L het 
verhard paadje omlaag. Beneden gaat u L over de 
asfaltweg, die weldra een veldweg wordt).  
 

Loop beneden aan de veldweg RD 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). 

 

Aan de T-splitsing bij de prachtige  
H. Martinuskerk (1920) in Geulle aan de Maas gaat 
u L (Geulderlei).  
 

(De toren dateert uit de 14e eeuw. Het mooie interieur 
van deze kerk  is via de Mariakapel aan de rechter 
zijkant te bezichtigen. Hier op het rechts gelegen 
Kerkplein staan enkele rijksmonumentale gebouwen 
zoals nr.2 (18e eeuw). Het grote pand nr. 5 is het 
voormalig gemeentehuis van de voormalige 
gemeente Geulle en dateert uit 1782. De panden  
nrs. 8 en 9 stammen uit de 19e eeuw). 

 

Even verder passeert u het mooie kasteel Geulle.  
 

(Het kasteel werd in 1595 door Wolter Hoen van 
Hoensbroeck gebouwd. Van het imposante 
bouwwerk uit die tijd schittert de Voorburcht met 
slotgracht nog steeds in volle glorie).  
 

9. Let op! Tegenover Mariakapel (1889) gaat u L 
(blauw/groen) over de smalle asfaltweg langs de 
parkeerplaats.  
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(De Mariakapel is blijkens een bordje aan de 
achterwand gesticht op 16 juli 1889 door de Jonkheid 
van Westbroek, een gehucht, dat toen nog niet 
gescheiden werd door het kanaal. De jonkheid 
stichtte de kapel, in samenwerking met pater van de 
Berg en de kasteelvrouwe van het nabijgelegen 17e 
eeuwse kasteel, als rustaltaar voor de processie. In 
1983 is de kapel gerestaureerd). 
 

Even verder buigt de weg rechts omhoog en 
wordt een smal pad. Boven aan de asfaltweg gaat 
u L en steek via brug het Julianakanaal over.  
Meteen na de brug gaat u aan de 3-sprong R 
(groen) de asfaltweg omlaag. Negeer bij zitbank 
voetpad rechts. Beneden aan de ongelijke 4-
sprong, bij huisnr. 72 in de buurtschap 
Westbroek (Geulle), gaat u scherp L over de 
grindweg.    

10. Steek na 100 m R de brug over en volg het 
voetpad. 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 m voorbij de tweede zitbank gaat u schuin L 
het smalle paadje omhoog. Boven aan de  
T-splitsing, voor grashelling, gaat u R over de 
grindweg. Aan de asfaltweg RD. Vlak daarna  
aan de T-splitsing bij waterpompstation Geulle 
gaat u R (geel). Aan de 3-sprong gaat u RD. Aan 
de kruising voor het marktplein in Geulle gaat u 
RD over het Marktplein u komt bij Lunchroom La 
Estrella, waar u nog iets kunt eten of drinken.  
Behalve heerlijke lunchgerechten is het 
zelfgebakken kruimelgebak (kersen of abrikozen) 
een aanrader! 

 
 
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.   
 


