106. BUNDE 13,3km
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Een echte pittige boswandeling
door het Bunder- Geuler- en
Armenbosch met enkele hellingen.
Neem zelf proviand mee.
Startadres: Pastalia, Pletsstraat 43
Bunde. U kunt eventueel parkeren
bij het station aan de Spoorstraat.
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106. BUNDE 13,3km
Gps afstand: 13300m
Looptijd: 2.50 uur
Hoogteverschil: 64m
Met het gezicht naar het station gaat u L met rechts van u de spoorlijn. Aan de T-splitsing gaat u R en steek de
spoorwegovergang over. Ga nu verder bij **** in punt 1.
1. Vanaf het ijssalon/brasserie loopt u schuin
links
(blauw/geel)
bij
wegkruis
de
Roggeveldstraat (blauw/geel) in. Negeer zijwegen
en steek de spoorwegovergang over. **** Meteen
daarna aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u L
(Boschweg/blauw/groen) omhoog. De asfaltweg
wordt bij huisnr. 3 en infobord een dalende
veldweg, die parallel aan de spoorlijn loopt. Na
circa 200 m. gaat u aan de Y-splitsing schuin R
(blauw/groen) het brede bospad omhoog, dat vlak
daarna rechts omhoog buigt. (U gaat dus niet R
het holle bospad omhoog).Boven in het Bunderbos
bij twee zitbanken gaat u RD (blauw/groen)
omlaag. Blijf dan het stijgende en dalende
bospad geruime tijd RD volgen. Negeer zijpad
links omlaag en bij draaihekje zijpad rechts.
2. Vlak daarna buigt het pad links (geel) langs de
bosrand en weiland. Bij zitbank buigt het pad
naar rechts (geel/groen). Neem nu in het bos het
eerste pad R.
3. Een eindje verder buigt het pad links langs de
bosrand en weiland. Aan de T-splitsing gaat u L
(groen) omlaag. Aan de 3-sprong R. Vlak daarna
aan de Y-splitsing gaat u R omhoog. Aan de Tsplitsing R. Aan de volgende T-splitsing in de
bosrand gaat u L omlaag. Negeer zijpaden en blijf
geruime tijd dit pad door en langs de bosrand
volgen. Bij verkeersbord “oppassen voor
vliegtuigen” (inderdaad een merkwaardig bord)
wordt het bospad een veldweg. (Links ziet u het
clubhuis en oefenveld van een hondenclub).
4. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L over de
veldweg. De veldweg wordt een asfaltweg.
Negeer twee zijwegen links. Aan de T-splitsing bij
H. Hartkapel in het buurtschap Moorveld gaat u R
(rood). (De kapel is in 1947 uit dankbaarheid
gebouwd, omdat het buurtschap de oorlog
ongeschonden doorkwam). Aan de ongelijke 4sprong
bij
groot
wegkruis
gaat
u
L
(Heerenstraat/rood). Na 200 m. gaat u tegenover
huisnr. 9 L (Bospad/rood) over de doodlopende
asfaltweg. De asfaltweg wordt een dalend
bospad. Steek beneden via vlonder het beekje
over en blijf het pad RD (rood) volgen. Aan de
ongelijke 4-sprong gaat u L (rood). (Hier staan in
het voorjaar veel bloeiende anemoontjes en daslook).

5. Steek beneden via bruggetje het beekje over.
Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat u RD (rood)
langs de bosrand. Aan de 3-sprong loopt u RD
(rood) en u loopt weer het bos in. Aan de Tsplitsing, waar een beekje door een buis stroomt,
gaat u R door het beukenbos. Aan de kruising
gaat u RD steil omhoog. (Te steil! Ga dan hier L
(geel)) richting woning en ga dan verder bij punt 6).
Vlak daarna gaat u boven aan de T-splitsing L.
6. Steek de doorgaande weg over en loop bij
verbodsbord en afsluitboom RD (geel) het
bospad omhoog. Negeer bijna boven zijpaadje
links omlaag en loop RD (geel) over het grasveld.
(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). Aan de klinkerweg in het buurtschap
Snijdersberg gaat u L (geel) omlaag. Meteen
voorbij huisnr. 3 gaat R (geel) het pad, gelegen
tussen woningen, omhoog.
7. Aan de 3-sprong bij ijzeren hek gaat u RD
(geel). Aan de asfaltweg in het buurtschap
Hussenberg RD. Steek de voorrangsweg over en
ga tussen huisnr. 3 en 5 over de asfaltweg
(eigen weg/geel). De asfaltweg wordt een smal
dalend pad gelegen tussen twee hagen. (Een
eindje verder heeft u mooi uitzicht over het Maasdal
en op de Belgische Kempen). Het pad wordt 100 m.
voorbij draaihekje een dalend bospad langs de
steile helling. Negeer zijpaadje links omlaag.
Beneden gaat u R (geel) over het brede pad, dat
vlak daarna naar links (geel) buigt en een smal
hol dalend pad wordt. Negeer zijpaden rechts.
8. Beneden aan de T-splitsing voor de spoordijk
en bij het beekje Armsterbeek gaat u R het brede
pad omlaag. Ga nu L door het smalle
spoorwegviaduct/duiker, dat onder de in 1865
aangelegde spoorlijn Sittard – Maastricht
doorloopt en waar u parallel aan de Hemelbeek
loopt. Meteen na het viaduct loopt u bij
“gedichtpaaltje” L (wit/blauw/groen) de 61 treden
tellende ijzeren trap omhoog. Boven aan de Tsplitsing gaat u L (blauw/wit/groen). Vlak daarna
aan de T-splitsing voor de spoorlijn gaat u R
(blauw) en loop het trappenpad omlaag. Beneden
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in het bos buigt het pad naar links. Volg het pad
RD (blauw) langs de akker en bosrand.
9. Aan de asfaltweg in het buurtschap
Broekhoven gaat u L (blauw) omhoog. Aan de
grote 3-sprong bij kunstwerk en ANWB-wegwijzer
gaat u L (geel) verder omhoog. Loop onder het
spoorwegviaduct door. (Loop rechts van de weg).
Let op! Meteen na huisnr. 10 gaat u R en neemt u
het rechtse van de twee bospaden en loop langs
de afsluitboom weer het Bunderbos omhoog. (Het
verbodsbord (sept. 2016) dat hier staat, geldt voor
het pad dat RD het bos omhoog gaat en niet voor het
pad waarover u gaat lopen).Negeer zijpad links en
volg het pad RD. (Boven heeft u bij zitbanken een
prachtig uitzicht heeft over het Maasdal. Zie
infobordje)). U komt weer boven in het buurtschap
Snijdersberg. Volg hier de klinkerweg naar
rechts. Voorbij picknickbank gaat u schuin R
(geel) over het grasveld. Meteen daarna gaat u bij
afsluitboom aan de bosrand R het bospaadje
omlaag.
10. Beneden aan de asfaltweg gaat u R verder
omlaag. (Beneden bij huisnr. 31 passeert u de
voormalige watermolen Geulle, de Onderste Molen
(1879) genaamd). Bij de twee spoorwegviaducten
gaat u RD (Moorveldsberg). Aan de Y-splitsing
gaat u R (Moorveldsberg huisnr. 2-4-6) over de
doodlopende weg langs de spoorlijn. Bij huisnr. 2
wordt de asfaltweg een veldweg. Ga circa 200 m.
verder bij verbodsbord (tegenover nr. 12 aan de
spoorlijn) L over het smalle bospad. Aan de
kruising van bospaden (bij beekje) loopt u RD.
Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L de
steile helling omhoog. Aan de 4-sprong gaat u
nog even RD verder omhoog.

11. Boven aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R
over de veldweg. Aan de asfaltweg gaat u bij
verbodsbord scherp R omlaag. Negeer beneden
bij Leukderbeekje bospaadje links omhoog. Aan
de T-splitsing voor de spoorlijn gaat u L. Negeer
zijpaadjes en volg het stijgende en dalende pad
langs de spoorlijn. Boven aan de Y-splitsing gaat
u R omlaag en loop even verder het trappenpad
omlaag. Beneden aan het trappenpad gaat u R
onder het smalle spoorwegviaduct door, waar u
parallel aan een beekje, loopt. Volg het bospad
verder RD. Aan de 3-sprong voor achtertuin in het
buurtschap Oostbroek (Geulle) gaat u L verder
langs het Berghorstbeekje. Aan de 3-sprong bij
zitbank en wit huis genaamd “Mie heemet” gaat u
RD langs de beek. Negeer bij twee stenen en
rooster zijpad rechts.
12. Negeer ook het volgende pad rechts. Aan de
3-sprong, waar een beekje door een buis stroomt,
gaat u RD (geel). Let op! Ga nu meteen R. (U
verlaat dus meteen weer de gele route). Aan de 3sprong gaat u L en steek via vlonder een beekje
over. Volg dit pad, dat later langs de bosrand en
een weiland loopt en vervolgens weer door het
bos gaat, ruim 1 km RD. Bij groot gazon passeert
u rechts het grote gebouw van woonvorm
Geuloord. (Hier kunnen mensen met een ernstige
functiebeperking en zorgbehoefte met begeleiding
zelfstandig wonen). Loop verder RD. Het pad wordt
een klinkerweg. Aan de asfaltweg gaat u R en u
komt weer bij Pastalia waar u nog iets kunt eten
of drinken. (Om terug naar het NS-station te gaan,
gaat u aan het einde van de klinkerweg L over de
asfaltweg).
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