659. GEULLE 9km - 5km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze afwisselende wandeling met enkele boshellingen wandelt u door het Armenbos omhoog naar
het buurtschap Moorveld. Dan de Waalsenberg omlaag en omhoog naar het buurtschap Snijdersberg. Dan
loopt ou omlaag door het Lagebos en komt u in Broekhoven. De terugweg gaat een mooi stuk langs het
julianakanaal en de Geullevijver. Na 5km passeert u een gazon met picknickbank. Aan het eind kunt u nog
lekker wat eten bij het restaurant ’t Hepke (Open Vr-Za 17.00 uur, Zo 12.30 uur). U kunt de wandeling
inkorten tot 5km, ook een leuk ommetje.
Startadres: Restaurant ’t Hepke, Hulserstraat 60, Geulle.
(U kunt iets verder parkeren op de grote parkeerplaats van het Marktplein).

Gps afstand: 9000m
Looptijd: 2 uur
Hoogteverschil: 72m
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659. GEULLE 9km - 5km
1. Met uw rug naar het restaurant gaat u R. Aan
het Marktplein loopt u verder RD. (Hier staat aan
de rand van het plein het kunstwerk “harmonie St.
Caecilia 1891-1991”). Vlak daarna aan de kruising
gaat u R (Poortweg) omhoog. Negeer zijweg
rechts en loop RD onder het spoorwegviaduct
door.
Aan
de
T-splitsing
gaat
u
R
(Moorveldsberg/rood) omhoog. Aan de Ysplitsing gaat u R (rood) de doodlopende weg
parallel aan de spoorlijn Sittard-Maastricht
omlaag. Voorbij huisnr. 2 wordt de asfaltweg een
grindweg. Negeer bospaadjes links. (Links
passeert u enkele van de vele bronbeekjes, die hier
in het Bunderbos, het mooiste bronnenbos van
Nederland, ontspringen). Aan de 3-sprong gaat u
RD het pad omhoog verder parallel aan de
spoorlijn. Negeer zijpaadjes links. Aan de 3sprong gaat u RD omlaag en even verder gaat u
het trappenpad omlaag. Beneden steekt u bij
tunneltje het Berghorstbeekje over en gaat u RD
het volgende trappenpad omhoog. Boven aan de
3-sprong gaat u L. Vlak daarna aan de 3-sprong
bij houten “boomstoel” gaat u L omlaag.
2. Bijna boven aan de 3-sprong in de bosrand
gaat u L. ( Als u hier 50 m. RD loopt, dan komt u bij
een zitbank en infobord, een mooie uitpufplek).
Negeer alle zijpaden links en volg geruime tijd het
pad door en langs de bosrand met rechts van u
akkers. ( U loopt nu aan de rand van het plateau van
Schimmert) Bij verkeersbord “oppassen voor
vliegtuigen” (raar maar waar) verlaat u het bos.
Aan de 3-sprong gaat u L over de veldweg. Bij
woningen wordt de veldweg een asfaltweg.
Negeer 2 zijwegen links. Aan de T-splitsing bij de
H. Hart kapel in het buurtschap Moorveld (Geulle)
gaat u R (rood). (De kapel is in 1947 gebouwd uit
dankbaarheid, omdat het buurtschap de oorlog
ongeschonden doorkwam). Aan de ongelijke 4sprong bij wegkruis gaat u L (Heerenstraat/rood).
Voorbij huisnr. 8 gaat u L (Bospad/rood) de
doodlopende asfaltweg omlaag. Bij huisnr. 2
wordt de weg een dalend bospad door de
bosrand. Beneden steekt u via een houten
vlonder een beekje over. Aan de Y-splitsing, bij
twee bomen die aan elkaar zijn gegroeid, gaat u L
(rood). Aan de 4-sprong gaat u L (rood). Beneden
steekt u via het bruggetje de Molenbeek over.
Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing L (rood)
door de bosrand met links van u weilanden. Aan
de 3-sprong gaat u L (rood) omlaag.
3. Aan de T-splitsing, waar een beekje door een
buis stroomt, gaat u R het brede steile pad door
het beukenbos omhoog. (Degene die 5 km loopt,
gaat hier L. Aan de T-splitsing voor de molen
vergaarvijver, waar doorheen de Molenbeek stroomt,

gaat u L en volg het pad dat vlak daarna naar rechts
buigt. (Rechts passeert u de voormalige watermolen
Geulle, de Onderste Molen (1879) genaamd). Aan de
asfaltweg gaat u RD onder het viaduct door. Negeer
zijweg links. Aan de kruising gaat u L (Hulserstraat)
en volg deze weg RD tot bij het restaurant). Bijna
boven aan de 4-sprong, gaat u L (geel) het pad
omhoog richting woning. 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. (Hier staat een picknickbank, een
leuke pauzeplek na 5 km 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.
4. Meteen voorbij huisnr. 3 gaat R (geel) het pad
omhoog gelegen tussen woningen. Aan de 3sprong 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. Beneden aan de Tsplitsing voor de spoordijk
het beekje
Armsterbeek gaat u L (geel) het pad omhoog.
Even veder loopt u weer parallel aan de spoorlijn
Aan de asfaltweg gaat u via het spoorwegviaduct
R omlaag.
5. Aan de 3-sprong bij ANWB-wegwijzer en
kunstwerk in het buurtschap Broekhoven gaat u
R omlaag richting Elsloo. Waar de asfaltweg bij
grindweg scherp naar rechts buigt, gaat u schuin
L het fietspad/asfaltad omhoog. Boven op de dijk
gaat u L over het smalle pad langs het
Julianakanaal. Negeer asfaltpad scherp links
omlaag. (Hier aan het kanaal staan veel populieren
met de beschermde maretakken ook wel mistletoe
genoemd. Even verder ziet u rechts de prachtige H.
Martinuskerk (1920) in Geulle aan de Maas. De toren
dateert uit de 14e eeuw). Loop bij de brug genaamd
“brug Geulle” verder RD over het pad langs het
kanaal. Na 150 m. gaat u bij zitbank schuin L het
asfaltpad parallel aan de doorgaande weg
omlaag. (U verlaat hier het kanaal). Beneden komt
u in het buurtschap Westbroek. Aan de T-

splitsing bij huisnr. 72 gaat u L. Meteen daarna
gaat u schuin R over het grindpad met rechts van
u een greppel. Steek na 100 m. R het bruggetje
over. Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat u L.
Voor de grote visvijver van H.S.V. Geulle gaat u
R.
6. Na 100 m. gaat u R over het eerste grindpaadje.
Meteen daarna gaat u L over het grindpad. Aan
de T-splitsing gaat u R (geel) over de asfaltweg.
Aan de 3-sprong gaat u L (Kleivelderweg) langs
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het witte huis. (Rechts ziet u een speelveldje). Aan
het einde van de asfaltweg loopt u RD parallel
aan de afrastering. Ga nu naast ijzeren hek door
het draaihekje en volg het pad. Aan de brede
grindpad gaat u R langs vakantiewoningen van
bungalowpark Remar. Aan de doorgaande weg
gaat u L en u komt weer bij het restaurant, de
sponsor van de wandeling, waar u op het terras
of binnen nog iets kunt drinken en tegen
vriendelijke prijzen iets kunt eten.
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Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

