
882. GEULLE 7,7 km – 4,6 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 

 
 
 

 
 

 
 

Tijdens deze boswandeling loopt u o.a. via smalle bospaadjes door mooi hellingbos omhoog naar de 
buurtschap Sneijdersberg en dan loopt u geruime tijd over leuke dalende en stijgende bospaadjes door het 
Bunderbos. Via verrassend paadje komt u in de buurtschap Hussenberg en dan loopt u door het 
Bunderbos naar de buurtschap Moorveld.  U komt bij de afgelegen Woeste Hoeve en via een steil 
bospaadje daalt u af naar Geulle.  U kunt de wandeling inkorten tot 4,6 km.   
 

 
 

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. 
 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://www.facebook.com/LaEstrellaGeulle/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

7,66 km  1.50 uur  62 m  121 m 
 

 
 

882. GEULLE 7,7 km – 4,6 km 
 

1. Met uw rug naar de lunchroom gaat u R en loop 
de brede trap omhoog. Boven gaat u R. Meteen 
daarna bij groot wegkruis type vliegermodel gaat 
u L omhoog en boven gaat u R onder het rechtse 
spoorwegviaduct door. Meteen daarna gaat u aan 
de T-splitsing L (Snijdersberg) omhoog. Negeer 
meteen bij trafohuisje zijpad rechts en u passeert 
meteen de voormalige watermolen Geulle, de 
Onderste Molen (1879) genaamd. Waar de 
asfaltweg na 150 m bij vangrail naar rechts buigt, 
gaat u meteen tegenover huisnr 29 en bij bord 
“Zone” L het trappenpad omhoog en loop RD het 
steile bospad (kuitenbijter) omhoog.  
 

(U kunt ook de asfaltweg blijven volgen en na bijna 
150 m gaat u dan tegenover huisnr. 24 bij 
afsluitboom en bord “Zone ”L het bredere bospad 
omhoog dat niet steil is. 
 

Degene die 7,7 km loopt, gaat dan verder bij **** in 
dit punt.  
 

Degene die 4,6 km loopt, gaat voorbij huisnr. 24 bij 
bord “Zone” schuin R de bosweg omlaag. Ga dan 
verder bij **** in punt 4).  
 

Na 100 m gaat u boven aan de T-splitsing L 
omhoog.  
 

(Degene die 4,6 km loopt, gaat hier R (geel) het 
bospad omlaag. U kunt hier ook even L gaan om uit 
te puffen bij de picknickbank. Ga dan verder bij punt 
4).  
 

**** Volg nu meteen boven het (grind)pad over het 
grasveld.  
 

(Hier staat een picknickbank (een mooie uitpufplek)).  
Op dit grote grasveld staat bij insectenhotel een 
herinneringszitbank met de mooie tekst ”Bea omdat 
er liefde is, bestaat er geen voorbij” Eveneens een 
mooie pauzeplek).  
 

2. Aan de klinkerweg bij lindebomen in de 
buurtschap Snijdersberg gaat u L 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 daarna gaat u aan de  3-sprong L de 
doodlopende klinkerweg omlaag. Negeer meteen 
voetpad rechts  tussen twee woningen door en 
loop RD de smalle klinkerweg langs huisnr. 2 
omlaag. 50 m verder bij verbodsbord, houten 
afsluitboom en draaihekje wordt de klinkerweg 
een (bos)pad. 
 

(Even verder passeert u boven 2 zitbanken, waar u 
schitterend uitzicht heeft over het Maasdal en de 
Belgische Kempen).  
 

Negeer zijpaden en volg het dalende bospad RD. 
Na 500 m voorbij afsluitboom R (Slingerberg) de 
doorgaande weg  omhoog.  
 

(De route ging oorspronkelijk hier bij het geplaatste 
verbodsbord R omhoog).  
 

Loop links over het optische fietspad. Waar de 
asfaltweg na 250 m naar rechts buigt, gaat u bij 
stalen afsluitboom L de bosweg omhoog.  
 

3. Boven bij  meidoornhaag en akker buigt het 
pad naar links en wordt een smal dalend pad.  
Omlaag lopend gaat u na bijna 100 m R over het 
bospaadje. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u 
RD. Volg nu het kronkelende, stijgende en 
dalende smalle pad door de bosrand met rechts 
aan de bosrand een akker, later groot weiland. Na 
ruim 300 m op de hoek van het  grote weiland 
buigt het pad naar rechts en volg RD het steile 
bospad omhoog met rechts de “koeieninrit” naar 
weiland. Boven aan de T-splitsing voor weiland 
gaat u R (wit/rood/Eigen weg). De steile paden 
heeft u nu gehad). U steekt meteen het stalen 
bruggetje over en een eind verder bij grote 
houten stal loopt u tussen 2 hagen door en dan 
buigt het pad naar links. Aan de 3-sprong bij 
groot ijzeren hek gaat u R over smalle pad 
gelegen tussen twee hagen Aan de doorgaande 
weg in de  buurtschap Hussenberg gaat u L 
omhoog.  Negeer zijwegen links.  
 

(U passeert links het zorgcentrum Ave Maria  en de 
bij behorende kapel. Hier bij het zorgcentrum staat 
een leuke zitbank). 
 

Voorbij huisnr. 40 a gaat u R de smalle 
doodlopende asfaltweg omhoog, die vlak daarna  
bij bord “grondwaterbeschermingsgebied” een 
veldweg wordt en na 200 een graspad wordt. Aan 
de T-splitsing voor mooi ijzeren spijlenhek gaat u 
via klaphek L over het smalle verharde pad. Aan 
de klinkerweg, waar u al over gelopen heeft, in de 
buurtschap Snijdersberg gaat u L omhoog.  
Meteen daarna aan 3-sprong gaat u R door de 
lindelaan omhoog. Vlak daarna voorbij infobord, 
afvalbak en picknickbank gaat u schuin R het 
smalle grindpad over het grasveld omlaag.  Vlak 
daarna bij het begin van het bos negeert u 
zijpaadje rechts omlaag, dat u in het begin van de 
wandeling omhoog bent gelopen en loop RD 
(geel) het bospad omlaag.  
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4. Steek beneden voorbij afsluitboom en bij 
huisnr. 24 schuin links voorzichtig de 
doorgaande weg (Slingerberg) over en ga bij bord 
“Zone” RD de bosweg omlaag. (U verlaat hier de 
gele route).  **** Negeer zijpaden. Na 200 m loopt u 
voorbij stijgende inrit naar woning bij afsluitboon  
RD over het bospad. Negeer zijpaden. Na ruim 
300 m gaat u boven R over de licht stijgende veld- 
grindweg door de bosrand met links 
achtertuinen. Boven aan de doorgaande weg aan 
de rand van Geulle - Boven gaat u R. Aan de 3-
sprong bij de Onbevlekt Hart van Mariakerk 
(1953-1954)  en plaatsnaambord Moorveld loopt u 
RD (Heerenstraat).  
 

(De kerk is in de buurt bekend onder de naam de 
kerk van Waalsen. Zie voor meer info infobordje 
naast deur).   
 

Negeer zijwegen links. Na 300 m gaat u voorbij 
huisnr. 52 en meteen voorbij de links gelegen  
Rector Thijssenstraat R (Hazenstraat 1) de 
veldweg omhoog met rechts het aardig optrekje 
en de bijzondere boom.  
 

(Na 300 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, kan u hier 
een rondje lopen over terrein. Wel even melden en 
hond aan de lijn. U kunt ook de kruidentuin 
bezoeken. Op het  terrein van de kruidentuin staat 
een oude boerderij gebouwd, die u 7000 jaar terug 
brengt in de tijd.)  
 

Voorbij verbodsbord buigt het pad aan de 
bosrand naar links en volg dan RD het pad met 
links afrastering van het Buitencentrum 
mOERveld.  Aan het einde van de afrastering gaat 
u meteen aan de 3-sprong L over het bospad 
boven door het bos. Na 100 m wordt het bospad 
een dalend bospad. Beneden aan de 3-sprong bij 
liggende oude boomstam gaat u R omlaag. Na 50 
m  gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing loopt u 
RD met rechts beneden van u (even) een pad. (U 

loopt hier dus niet omlaag) Negeer zijpaden. Na 100 
m steekt u beneden via vlonder een 
waterstroompje over en loop RD het bospad 
omhoog. Boven aan de asfaltweg in de 
buurtschap Moorveld gaat u RD (Bospad)..   

5. Voorbij mooie treurwilg gaat u aan de 
doorgaande weg R met meteen rechts de mooie 
voordeur van de voormalige hoeve uit 1855/zie 
sluitsteen boven de poort. Na bijna 200 m gaat u 
aan de ongelijke 4-sprong bij houten wegkruis op 
sokkel R (Moorveldsberg) omlaag.  
 

(Als u hier L (Schonen Steynweg)  gaat, dan komt u 
na 150 m aan het eind van de grote 
rijksmonumentale carréhoeve Moorveldshof bij 
huisnr. 4 bij Bakhuis Moorveld, een mooie pauzeplek 
met terras. (Maandag en dinsdag gesloten)).  
 

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

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

Na 100 m gaat u R (Moorveldsberg 130) over de 

brede grindweg. (U loopt dus niet bij trafokast en 
verbodsbord het pad omlaag).  Na 250 m buigt de 
grind- bosweg bij links staande zitbank en rechts 
gelegen grasveld naar rechts. 50 m verder, 100 m 
voor boerderij, gaat u bij bordje “Zone” het 
smalle bospad omlaag. Na 50 m gaat u aan de Y-
splitsing R het pad omlaag, dat naar links buigt 
met rechts een steile helling. 100 m verder wordt 
het bospad even een steil dalend bospad (doe 
rustig aan). Na 200 m gaat u beneden voor de 
spoorlijn Sittard-Maastricht R de grindweg 
omlaag met rechts de bosrand. Negeer zijpaden 
en 200 m verder wordt de grindweg bij huisnr. 4 
een smalle asfaltweg. Aan de 3-sprong loopt RD 
omlaag. Vlak daarna bij verkeersspiegel gaat u L 
over de eenrichtingsweg door het 
spoorwegviaduct.  Meteen na het viaduct gaat u L 
omlaag. Aan de 3-sprong bij groot wegkruis gaat 
u R omlaag. Vlak daarna tegenover huisnr. 
8/voormalig pand Rabobank gaat u L de brede 
trap omlaag en u komt weer 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.   

 

 
 

 
 

 

 


