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Tijdens deze heuvelachtige wandeling door hellingbossen wandelt u eerst door het Bunderbos naar de 
buurtschap Kasen.  U passeert een mooie Mariagrot en dan steekt u via mooi ecoduct de  autoweg A2 over. 
Dan maakt u een mooie lus over het Landgoed Schietecoven. De terugweg gaat door velden en weilanden 
naar Hoeve de Peerdstael en door het Bunderbos. Na 5 km staat bij het ecoduct een zitbank. Deze 
wandeling biedt vele leuke smalle bospaadjes. Aan het eind is een terras. U kunt de route inkorten tot 8 km. 
 

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

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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U kunt ook starten/parkeren bij de grote parkeerplaats bij het treinstation aan de Spoorstraat 41, Bunde. 
Met uw rug naar de spoorlijn gaat u R. Aan de T-splitsing gaat u R en steek de spoorwegovergang over. Ga nu 
verder bij **** in punt 1.  

 

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.   

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,73 km  2.20 uur  66 m 95  m 
 

 
 

867. BUNDE 9,7 km – 8 km
 

1.  Met uw rug naar het café gaat u L en meteen 
daarna aan de T-splitsing gaat u L 
(Carteijnstraat).  Aan de volgende T-splitsing gaat 
u R (Vliegenstraat). Na bijna 50 m gaat u 
tegenover huisnr. 60 L (Schoolpad).  Aan de 4-
sprong gaat u RD (Schoolpad). Aan de T-splitsing 
bij de parkeerplaats van het treinstation gaat L 
(Spoorstraat).  Aan de volgende T-splitsing gaat u 
R en dan  steekt de spoorwegovergang over.  **** 
Meteen na de spoorwegovergang gaat u aan de 4-
sprong bij wegkruis L (Boschweg) de smalle 
asfaltweg omhoog, die na 300 m bij huisnr. 3, 
infobord en verbodsbord een dalende grindweg 
wordt, die parallel aan de spoorlijn loopt. Na bijna 
200 m, 20 m voor links aan de grindweg staande 
korte afrastering, gaat u  schuin R (blauw/groen) 
het brede bos- grindpad omhoog, dat meteen 

daarna rechts omhoog buigt. (U gaat dus niet R 
het holle bospad omhoog). Boven in het Bunderbos 
gaat u bij twee zitbanken RD (blauw/groen) 
omlaag. Let op! Na 150 m gaat aan de 4-sprong, 
met voor u een stijgend pad waarop enkele platte 
stenen liggen,  gaat u R het bospad omhoog dat 
even verder  bij omgevallen boom naar rechts 
buigt.  
 

(Het begin van het pad is na bladerenval soms slecht 
te zien. U loopt dus hier RD het pad omhoog. U 
verlaat hier de blauw/groene route).  
 

Negeer zijpaden. Na bijna 200 m loopt u het 59 
treden tellende houten trappenpad omhoog. 
Boven aan het trappenpad gaat u R omlaag. 
Beneden aan de 3-sprong gaat u L omhoog. Aan 
de klinkerweg in de buurtschap Kasen, waar 
enkele leuke optrekjes staan, gaat u L (geel/rood) 
omhoog.  
 

2. Let op! Na 150 m bij rechts staand trafohuisje 
gaat u R (rood) het smalle holle bospad omlaag.  
Beneden aan de asfaltweg gaat u L omhoog. 
Negeer na 100 m zijweg links (Op de Berg 7-8-9). 
Let op! Meteen daarna (5 m) tegenover trafokast 
en bij verkeersbord “Zone 30” gaat u R het  
smalle bospad omlaag. Beneden voorbij 
omgevallen bomen aan de T-splitsing gaat u R 
(Begin 2019 lagen hier ook bomen over het pad). 
Aan de smalle asfaltweg gaat u R Na 30 m, 
tegenover weiland, loopt u L via het draaihekje 
het voormalig kloosterpark van Huize Bunde/ 

zusters Franciscanessen van Heijthuijsen (1875–
1977) in.  
 

(Als u in het park  meteen R omhoog gaat, dan komt 
u na 50 m bij een mooie Lourdesgrot (1900). Daar  
staan ook twee zitbanken).   
 

 
 
Meteen daarna aan de ruime 3-sprong gaat u L 
door de mooie lindelaan omlaag.  Aan de 3-
sprong gaat u  L en steek via het rooster de 
invoer van regenwaterbuffer Dennenberg over.  
 

(Als u hier aan de 3-sprong R gaat, dan komt u na 20 
m bij een zitbank en het beeld van de H. Elisabeth 
van Thüringen).  
 

Volg RD het (bos)pad door het voormalige 
kloosterpark omhoog.   
 

(Een eindje verder ziet  (afhankelijk van jaargetijde) 
rechts weer  het  spitse torentje van de kapel van het 
voormalig klooster Huize Overbunde).  
 

Steek vlak daarna boven de asfaltweg over en 
loop RD (groen/rood) het bos- grindpad omhoog. 
Negeer zijpaden en volg RD (groen/rood) het 
gedeeltelijke verharde bospad omhoog.  Na bijna 
400 m buigt hat pad boven naar rechts met links 
beneden  een voormalige grindgroeve/grote plas.  
 

3. Vlak vóór draaihekje en weiland gaat u R over 
het bospaadje en u passeert meteen een zitbank. 
Negeer zijpaadjes. Aan de T-splitsing gaat u L het 
smalle (holle) pad omlaag. Aan de volgende T-
splitsing, voorbij “bomenversperring” (geen 
probleem)  gaat u R. Meteen daarna gaat u aan de 
3-sprong L over het smalle pad met links aan de 
bosrand een weiland. Vlak daarna buigt het pad 
rechts (even) steil omhoog. Boven volgt u RD het 
(grind) pad en u steekt via het ecoduct 
“Bunderbosch” een rijbaan (van de autoweg A-2 
(Eindhoven–Maastricht) over.  
 

(Even verder  passeert u links een waterplas met in 
het voorjaar kwakende kikkers).  
 

Via het ecoduct “Kalverbosch steekt de andere 
rijbaan van de autoweg A-2 over. 
 

(Deze twee ecoducten (oversteekplaats voor dieren) 
vormen de  verbinding tussen het Maasdal en het 
Geuldal).  
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Boven bij afrastering aan het eind van 
Kalverbosch ecoduct buigt het pad naar rechts, 
Meteen daarna gaat u R het smalle pad omlaag.  
 

(Degene die 8 km loopt, gaat hier L en ga dan 
meteen na en vóór klaphek L het trappenpad omlaag.  
 

(Maart 2017 was het klaphek dat hier op de plek van 
de afrastering stond weg en lag hier afrastering op de 
grond, waarover u heen kunt lopen.. Ga dan verder 
bij **** in punt 4.   
 

Is er weer afrastering en geen klaphek geplaatst en 
kunt u hier niet L gaan, ga dan R het paadje omlaag. 
Negeer in het bos zijpaden.  
Aan de 4-sprong bij bord “Kalverbosch” gaat u R. 
Negeer meteen zijpaadje links. Vlak daarna gaat u 
aan de T-splitsing R. Negeer zijpaden. Via ijzeren 
klaphek verlaat u het bos en ga  dan meteen R over 
het smalle pad met links de fietsstraat en de 
parkeerplaats van autoweg. Na 200 m loopt u onder 
het viaduct door en ga dan meteen R het trappenpad 
omhoog. Boven gaat u R. Ga dan verder bij ^^^^  
beneden in punt 4).  
 

Het pad buigt in het Kalverbosch naar rechts en 
wordt een hol dalend pad. Let op! Omlaag lopend 
gaat u na 60 m L het eerste bospaadje omhoog. 
(Na 2 m passeert u links een schuin staande boom 
(09-2015)). Loop dan RD de korte steile helling 
omhoog en loop boven RD. Aan de 3-sprong gaat 
u R omlaag. Meteen daarna aan de volgende 3-
sprong gaat u L (rood).   
 

4. Vlak daarna buigt het pad buigt naar links 
(rood) en volg nu het pad met rechts van u 
afrastering.  
 

(Hier bij afrastering heeft u  rechts prachtig uitzicht 
o.a. op de Basiliek van het H. Sacrament in 
Meerssen).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (rood). Het pad daalt 
en gaat even steil omhoog. Boven aan de 3-
sprong bij bordje “Landgoed Schietecoven” gaat 
u L omhoog. (U verlaat hier de rode route).  Let op!  
Na 10 m gaat u R over het bospaadje. Negeer 
zijpaden. Na 200 m buigt het pad naar links. 50 
meter verder gaat u aan de 3-sprong R met links 
aan de bosrand een weiland. Aan de 4-sprong 
aan het eind van dit weiland gaat u L met links 
van u het weiland. Aan de T-splitsing voor 
weiland en bij 2 houten hekken gaat u L het 
paadje gelegen tussen 2 weilanden omhoog. 
Boven bij twee hoge beukhagen wordt het pad 
een breder pad. Aan het einde van de beukhagen 
en bij landingslichten van Maastricht-Aachen 
Airport wordt het pad een veldweg. Aan de 
doodlopende smalle asfaltweg gaat u bij 
verbodsbord L. (Dit is hier een geliefde plek van 
vliegtuigspotters). Aan het eind volgt u RD het pad 
langs de witte woning.  Ga door het klaphek en 
loop dan meteen R het trappenpad omlaag. **** 
Beneden bij infobord gaat u RD ^^^^ richting 
Kasen en via het Kalverbosch ecoduct steekt u 
weer een rijbaan van de autoweg A2 over.   
 

5. Loop het brede trappenpad omhoog volg 
boven bij herinneringsbank aan Leo Backbier, 
een prima pauzeplek, het grindpad RD.  
 

(Vanaf de zitbank heeft u mooi uitzicht over het 
Maasdal o.a. op de Sint-Pietersberg).  
 

Voorbij bijenhotel gaat u aan de asfaltweg L en u 
steekt via brug nogmaals de A2 over.  Waar links 
de strook essen ophoudt en 30 m voor 
plaatsnaambord Kasen, gaat u bij drie betonnen 
paaltjes L de berm omlaag en volg dan RD de 
veldweg.    

(Hier ziet u rechts bij hoeve (1866) een wegkruis en 
Mariakapel (1912)).   
Negeer zijpaden links. Aan de T-splitsing bij 
muurkruis en links een aardig optrekje in de 
buurtschap Kasen/Bunde gaat u R.  Na 50 m 
tegenover de Kasenerhof (huisnr. 3a) gaat u L 
over het smalle pad gelegen tussen 
meidoornhaag en afrastering. Negeer draaihekje 
(stegelke) rechts en loop verder RD over het 
smalle pad gelegen tussen  haag en afrastering. 
Via stegelke loopt u het weiland in dat u RD 
oversteekt.   
 

6. Na draaihekje gaat u voor Hoeve de Peerdstael 
(1789) met terras L (Op de Locht) over de 
asfaltweg. Meteen voorbij de hoeve gaat u R via 
het stegelke het weiland in en loop RD met rechts 
de houten afrastering (paardenweiland) en 
boerderij en even verder manege Meijer. Op de 
hoek van de houten afrastering bij draaihekje 
gaat u R omlaag. Via volgende stegelke loopt u 
bij verbodsbord het Bunderbos in en ga dan 
meteen aan de 3-sprong R (geel) omhoog met en 
even verder links de bosrand en rechts 
weilanden. Boven bij zitbank, een genietplekje, 
buigt het pad naar rechts. (Afhankelijk van 
jaargetijde heeft u hier links mooi uitzicht over het 
Maasdal).  Aan de 3-sprong in het bos loopt u RD. 
Aan de omgekeerde Y-splitsing loopt u RD 
omlaag. Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u 
L verder omlaag.  Aan de 3-sprong gaat u RD en u 
passeert vlak daarna links een picknickbank. (U 
verlaat hier de gele route).  Aan de 3-sprong bij 
“boomstoel” gaat u  L verder omlaag. Aan de T-
splitsing, met rechts een dalend trappenpad, gaat 
u L en u loopt nu evenwijdig aan de rechts 
beneden gelegen spoorlijn.  
 

7. Na 400  steekt u R via brug de spoorlijn 
Sittard–Maastricht over. In het bos gaat u meteen 
aan de Y-splitsing L (geel) omlaag. Let op! 
Beneden vlak vóór rioolbuis en bosweg gaat u L 
over het smalle bospad. (U verlaat hier de gele 

route. U loopt dus niet L over de bosweg). Negeer 
zijpaden en volg nu 1,5 km RD dit bospad door 
het Bunderbos, het mooiste bronnenbos van 
Nederland dat rijk is aan bronnen en beekjes. 
 

(Na 100 m loopt u rechts om een drassig stuk heen. 
Een eindje verder steekt u twee waterstroompje over. 
Na 500 m loopt u langs twee weilanden en dan loopt 
u weer het bos in).  
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Na 1,5 km steekt u aan de rand van Bunde en met 
rechts het grote grasveld bij de woonvorm 
Geuloord het klinkerpad over en loop RD over het 
grindpad dat even verder een klinkerweg wordt. 
 

(Hier in Geuloord kunnen mensen met een ernstige 
functiebeperking en zorgbehoefte met begeleiding 
zelfstandig wonen).  
 

Aan de asfaltweg gaat u R en meteen daarna gaat 
u L Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD 
(Pletsstraat) verder langs de doorgaande weg. Na 
bijna 150 m tegenover huisnr. 23 gaat u L (Sint-
Agnesstraat). Na ruim 100 m komt u weer op het 
Sint-Agnesplein waar u RD loopt en dan meteen 
bij café Regina, de sponsor van deze wandeling, 
komt waar u nog iets kunt nuttigen.  
 

(Terug naar de parkeerplaats bij NS-station Ga dan 
verder bij punt 1).  


