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Tijdens deze heuvelachtige en afwisselende wandeling wandelt u door een prachtig bos omhoog naar de
buurtschap Moorveld en dan loopt u langs mooie bosranden en door weilanden naar de buurtschap Kasen.
De terugweg gaat door het Bunderbos naar de buurtschap Brommelen. Het laatste stuk loopt u langs het
Julianakanaal en de mooie Geulvijver. Neem zelf proviand mee voor onderweg, halverwege staat een
zitbank. Aan het eind is een gezellig pannenkoekenrestaurant met terras.
Startadres: Restaurant Pannenkoekenplaets, Hulserstraat 89, Geulle.
(U rijdt naar Geulle en bij het Marktplein kunt u parkeren).

GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

10,62 km

2.30 uur

72 m

74 m

blz 2 van 3

713. GEULLE 10,6 km
1. Met uw rug naar het restaurant gaat u L.
Meteen daarna gaat u aan de kruising R
(Poortweg) omhoog. Negeer zijweg rechts en
loop RD (geel/rood) onder het rechter
spoorwegviaduct door. Aan de T-splitsing gaat u
L (Snijdersberg). Meteen daarna 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. Vlak
daarna gaat u R (rood) en steekt u via rioolpijp
een waterstroompje over en volgt u het bospad
door het Bunderbos, met zijn vele bronnen en
beekjes, omhoog. Aan de Y-splitsing gaat u R
(rood) omlaag. Volg nu het licht stijgende pad
langs de bosrand. Negeer zijpad links omhoog.
Steek vlak daarna via houten bruggetje de
Molenbeek over en volg RD (rood) het bospad.
Aan de 3-sprong gaat u R (rood). Aan de 3-sprong
bij “dode” boom gaat u R (rood) het bospaadje
omlaag. Even verder passeert u een omgevallen
boom (maart 2014). Een eind verder steekt u via
houten vlonder een beekje over en volgt u het
pad RD (rood) omhoog. Negeer zijpaden. Bij
huisnr. 2 in de buurtschap Moorveld wordt het
stijgende bospad een asfaltweg (Bospad).
2. Aan de T-splitsing gaat u R (rood). Aan de
ongelijke 4-sprong bij wegkruis gaat u R
(Moorveldsberg). Bij de H. Hartkapel gaat u L
(rood/Moorveldsberg 130-144) de doodlopende
weg omlaag.
(De kapel is in 1947 uit dankbaarheid gebouwd,
omdat het buurtschap de oorlog ongeschonden
doorkwam).
Negeer 2 naast elkaar liggende veldwegen rechts.
Voorbij huisnr. 144 wordt de asfaltweg een
veldweg. Aan de 3-sprong bij drie hekken gaat u
R het graspad omlaag. Bij verkeersbord
“oppassen voor
vliegtuigen” (inderdaad een
merkwaardig bord) loopt u RD. Negeer zijpaden
rechts en volg geruime tijd RD het kronkelende
pad door en langs de bosrand. (U loopt nu aan de
rand van het plateau van Schimmert). Aan de Tsplitsing voorbij zitbank, afsluitboom en infobord
gaat u L (groen) over de veldweg. Na 80 m gaat u
R (groen) via het draaihekje (stegelke) het
weiland in. Volg nu RD het pad door het weiland.
Steek de asfaltweg over en via het volgende
stegelke gaat u RD (groen) over het pad langs de
haag. Bij het draaihekje gaat u R (groen) verder
door het weiland met links van u afrastering. (U

gaat dus hier niet door het stegelke). Bij het
volgende draaihekje gaat u L (geel/groen) over
het pad met rechts van u een meidoornhaag.
3. Aan de asfaltweg in de buurtschap Kasen gaat
u R (geel/groen).
(Links ziet u hier bij waterput en zitbank een prachtig
staaltje van houtsnijwerk).
Aan de 3-sprong bij muurkruis gaat u L over de
veldweg. Aan het einde van de rechtsgelegen
grote laagstamboomgaard gaat u R over het
graspad gelegen tussen de laagstamboomgaard
en weiland. Een eind verder volgt u het pad RD
met links van u een hellingbosje (voormalige
grindgroeve) en rechts groot weidegebied.
(Het weidegebied is de afgedekte voormalige
stortplaats van de voormalige gemeente Bunde).
Waar het pad naar rechts buigt, negeert u
zijpaadje links. Volg nu het licht dalende pad
langs de bosrand. Aan de T-splitsing gaat u R het
brede bospad omlaag. Negeer zijpaadjes.
Beneden gaat u L (rood/groen) de asfaltweg
omlaag met links van u het 9 holes golfterrein
van Meerssen.
(Een eindje verder passeert u rechts (huisnr.54) de
voormalige school Overbunde (Auw sjoel) uit 1903).
U passeert
Overbunde.
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klooster
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(Wilt u meer weten over de geschiedenis van dit
voormalig klooster, zie dan groot infobord links van
deze klinkerweg).
Aan de 3-sprong groot stenen wegkruis gaat u R
(Catharina Daemenstraat) omlaag. (Een prima
pauzeplek na 5,5 km). Net vóór huisnr. 12 gaat u L
het pad omlaag met links een waterafvoer.
(Hier heeft u rechts mooi uitzicht op de grote kapel).
Aan de asfaltweg gaat u R (rood/groen) Aan de 4sprong gaat u L (geel/rood/groen/Kloosterberg)
omlaag.
4. Vlak vóór de spoorwegovergang en bij
wegkruis gaat u R (Boschweg/blauw/groen) de
asfaltweg omhoog.
(Als u hier de spoorwegovergang oversteekt en RD
loopt, dan komt u na 300 m bij ijssalon/croissanterie
Pastalia).

Bij het witte huis (huisnr.3) gaat u
L
(groen/blauw) het grindpad omlaag parallel aan
de spoorlijn. Aan de Y-splitsing gaat u L (blauw).
Negeer bospaden rechts en volg geruime tijd dit
pad RD, parallel aan de spoorlijn MaastrichtSittard. Via brug steekt u de spoorlijn over. Aan
de 3-sprong, vlak na de spoorbrug, gaat u L (geel)
over het licht dalende bospaadje. Negeer
zijpaden. Aan de 3-sprong, voorbij rioolbuis, gaat
u L (geel) met links van u een waterstroompje.
Negeer zijpad rechts en loop RD (geel). Steek bij
de parkeerplaats van camping de Boskant de
voorrangsweg RD over. Bij de Mariakapel van
O.L.V. van Banneux loopt u de buurtschap
Brommelen binnen. Negeer meteen zijweg links.
5. Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u RD
(Brommelen). Negeer zijweg rechts. Aan het eind
van deze doodlopende weg gaat u bij wit huis
(huisnr.1) RD het asfaltpad- fietspad omhoog.
Boven gaat u R over het asfalt- fietspad met links
het Julianakanaal. Volg geruime tijd dit pad.
(Links ziet u de kerk in de Belgische plaats Boorsem.
Het kanaal begint bij de stuw van Borgharen
(Maastricht) als aftakking van de Maas en eindigt
ongeveer 36 km verder bij Maasbracht waar het
water de Maas weer instroomt. Het kanaal volgt de
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loop van de Maas, die iets ten westen van het kanaal
stroomt, en daar de grens met België vormt. In 1925
werd begonnen met de aanleg en in 1934 was het
gereed).
100 meter voor de brug “Geulle” gaat u bij
zitbank R. Meteen daarna gaat u R het asfaltpad
omlaag. (Dus niet de asfaltweg). Beneden in de
buurtschap Westbroek (Geulle) wordt het pad een
asfaltweg. Aan de T-splitsing voor huisnr. 72 gaat
u L. Meteen daarna gaat u R en ga dan meteen
weer R over het graspad met rechts de
afrastering van een dierenweide en links van u
een sloot. (U loopt dus niet over de grindweg). Bij
brug gaat u R. Meteen daarna aan de Y-splitsing
gaat u L richting vijver. Voor de grote visvijver ’t
Kleiveld van H.S.V. Geulle gaat u L en loop om de
vijver heen. Voorbij de tweede zitbank gaat u L
het bospaadje omhoog. Aan de T-splitsing voor
het talud gaat u R over de veldweg. Aan de
asfaltweg loopt u RD en u loopt Geulle binnen.
Aan de T-splitsing bij pompstation Geulle gaat u
R (Essendijk/geel). Neem de eerste weg L (Graaf
Wolter Hoenstraat). Neem dan de eerste weg R
(Baron Conradstraat). Aan de kruising gaat u R
terug naar het restaurant, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het terras nog
iets kunt eten of drinken.
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