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Tijdens deze vlakke route door het Maasland rolt u via de buurtschap Brommelen naar Geulle waar een
mooie vijver is met terras van Clubhuis De Nuuj Keet. De terugweg gaat langs het Julianakanaal. Het enige
hoogteverschil de kanaalbrug, dit loopt geleidelijk. Neem zelf proviand mee.
Startadres: Pastalia, Pletsstraat 43, Bunde. U kunt ook parkeren op de grote parkeerplaats bij het
treinstation Bunde aan de Spoorlaan. Met uw gezicht naar de spoorlijn gaat u L. Aan de T-splitsing gaat u L de
asfaltweg omlaag. Aan het einde van de weg komt u bij het startpunt.
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ROL-route 6 BUNDE 7,8 km
1. Met uw gezicht naar het ijssalon gaat u R
(Pletsstraat). Neem nu de eerste weg L
(Kalverhof). Vervolgens neemt u de tweede weg R
(Kalverhof). Negeer zijweg rechts. Vlak daarna
aan de 3-sprong R/RD (Bonaertsweg/groen/
blauw). Volg nu geruime tijd deze rustige smalle
asfaltweg. (Mogelijk ziet u even verder links boven
langs de kanaaldijk een schip varen). Negeer na 1
km in de buurtschap Brommelen zijweg links. (De
e
naam van de buurtschap, dat al in de 16 eeuw wordt
vermeld, is afgeleid van “bramen”, in het prachtig
Limburgs dialect “brommele”)
2. Aan de T-splitsing bij wegkruis en de woning
genaamd “Brommel” (oudste woning van
Brommelen) gaat u L. Tussen de huisnrs. 13 en 11
gaat u R (groen) over de smalle asfaltweg, die een
veldweg wordt. Volg deze weg 1 km door het
mooie Maasdal. (De weg is redelijk vlak maar kijk uit
voor kuiltjes. Iets verder ziet u links de dijk van het
Julianakanaal). Aan de T-splitsing in de
buurtschap Westbroek (Geulle) gaat u L (groen).
Aan de ongelijke 4-sprong bij huisnr. 72 gaat u R
over de grindweg. Ga 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 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. Volg nog even de route.
Via de parkeerplaats komt u in de kantine of op het
terras. Donderdag gesloten)
3. Rol RD langs de vijver tot vóór het Clubhuis De
Nuuj Keet met mooi terras aan het water. Ga hier
R. Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u L over
het grindpad. (Links is de parkeerplaats van de

kantine). Aan de asfaltweg gaat u L (geel). Negeer
grindweg links.
Aan
de T-splitsing bij
waterpompstation Geulle gaat u L (groen)
omhoog. Ga vóór de brug L (groen) de asfaltweg
omlaag. Let op! N 100 m gaat u bij zitbank R over
het voetpad.
4. Meteen daarna gaat u L over het asfalt-f
fietspad. Volg dit mooie geasfalteerde pad circa 2
km langs het kanaal
(Het kanaal is vernoemd naar Prinses Juliana. Het 36
km lange kanaal begint bij de keerstuw van Limmel
(Maastricht) en eindigt circa 36 km verder bij de stuw
van Maasbracht waar het water weer de Maas
instroomt. Eind 1925 is men begonnen met het
graven van het kanaal en in 1934 was het gereed. De
officiële opening vond plaats op 16 sept. 1935. Het
kanaal was toen erg belangrijk voor het vervoer van
de Zuid Limburgse steenkolen. Het kanaal volgt de
loop van de Maas, die iets ten westen van het kanaal
stroomt, en daar de grens met België vormt.
Bijna aan het eind van dit pad ziet u rechts het
gehucht Voulwames, waar de het riviertje de Geul via
een duiker onder het kanaal in de Maas stroomt).
Voor de brug “Bunde” gaat u L het asfaltpad
omhoog.
Boven
aan
asfaltweg
bij
hoogspanningskabels gaat u L omlaag. Negeer
zijwegen. Beneden aan de T-splitsing bij zitbank
en wegkruis gaat u L (Vonderstraat). Neem de
eerste weg R (Maasstraat). Aan de 3-sprong gaat
u L (In de Winkel). Aan de T-splitsing L
(Steinstraat).
Negeer
zijwegen.
Aan
de
voorrangsweg gaat u R terug naar de ijssalon, de
sponsor van de wandeling, waar u binnen of op
het terras nog iets kunt eten of drinken.
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