Trage Tocht Bunde
Auteur: Rutger Burgers
Maasdal en Heuvelland bij Geulle en Elsloo
We maken een mooie wandeling vanaf station Bunde aan de rand van het ZuidLimburgse Heuvelland. De wandeling ten westen en ten oosten van de spoorlijn SittardMaastricht verschilt dag en nacht. Je begint ten westen van het spoor en loopt richting het
Julianakanaal. Je loopt tussen akkers en weiden aan weerszijden van het kanaal, richting
de kerk in het dorpje Geulle aan de Maas. Een paadje achter huizen langs brengt je naar
de uiterwaarden, waar Staatsbosbeheer tegenwoordig de scepter zwaait over een
geweldig stuk nieuwe natuur. In het gebied mag vrij worden gestruind, maar hou wel
rekening met de waterstand in de rivier. Aan de andere kant van het kanaal bereik je het
fraaie Kasteel Elsloo, goed voor een welverdiende pauze. De tweede helft van de
wandeling ten oosten van het spoor gaat steeds op en neer door het hellingbos. Het
spoor is nooit ver weg. Smalle paadjes en veldwegen aan de rand van bos en boerenland
brengen je terug naar station Bunde.Let op! In 2018 wordt gewerkt aan de verbreding van
het Julianakanaal. Je kunt gewoon het spoor door de hoge uiterwaard blijven volgen. Via
een overstapje kom je weer op de weg. Na afronding van het werk wordt het overstapje
weer vervangen door een klaphek. Je kunt dan ook het jaagpad langs het kanaal volgen.

versiedatum: 10-06-2018

Routebeschrijving
1. Vanaf station Bunde (zijde spoor 1) rechtsaf, langs P+R terrein (Spoorstraat). Aan het
eind linksaf, Roggeveldstraat. Waar de straat naar links buigt ga je rechtsaf,
Boschstraatje. Klinkerweg wordt onverhard pad. Op kruising met klinkerpad rechtdoor,
pad aan rand grasveld. Je loopt een bos in. Het pad op de helling gaat verderop langs het
spoor. Beekje oversteken en bospad vervolgen. Voorbij een weitje buigt het pad linksaf
en even verder rechtsaf langs langgerekt weitje. Einde weitje rechtdoor, pad naar links
volgen en beekje oversteken. Direct daarna op splitsing rechts aanhouden. Nogmaals
beekje oversteken. Einde pad linksaf en gelijk weer linksaf, halfverharde weg langs beek.
Volg de weg rechtdoor langs een camping.
2. Bij voorrangsweg rechtsaf, fietspad. Gelijk linksaf voorrangsweg oversteken, weg
Bruggelkes Brommelen in. Aan het eind linksaf, doodlopende weg. Even verder
rechtdoor, halfverhard fietspad. Aan het eind rechtsaf de asfaltweg op en voorbij
huisnummer 13 rechtsaf Brommelen verlaten, onverharde weg. Je loopt onder
hoogspanningsleiding. De weg komt uit in Geulle.
3. Aan het eind op asfaltweg linksaf. Volg de weg rechtdoor onderlangs, Westbroek 5969. Rechtdoor paadje omhoog aanhouden en rechtsaf asfaltweg omhoog volgen. Aan het
eind linksaf brug over. Na de brug rechtdoor, asfaltvoetpad met slinger omlaag. Aan het
eind linksaf naar kapel. Asfaltweg Geulderlei oversteken en rechtdoor langs café. Op
driesprong rechtsaf, onverharde weg richting kerk van Geulle aan de Maas.
4. In bebouwde kom direct linksaf, voetpad groene route. Het pad wordt onverhard.
Einde voetpad op asfaltweg linksaf. Even verder rechtsaf, doodlopende weg Aan de
Maas met blauwe route. Volg de weg naar rechts langs huizen. Deze wordt onverhard en
verderop een karrenspoor. Je gaat door een klaphek en de dijk op. Bij schuine kruising
op de dijk rechtsaf, dijk volgen. Door een klaphek en op asfaltweg linksaf.
5. Direct weer linksaf door een klaphek terrein Maasdal van Staatsbosbeheer op,
honden aan de lijn. Voorbij klaphek volg je een grasspoor op de hoge uiterwaard naar
rechts. Blijf de hoge uiterwaard volgen, met aan je linkerhand een verlaging in de
uiterwaard (bij laag water in de Maas kun je ook langs de Maasoever struinen, maar zorg
ervoor dat je tijdig het droge deel van de nevengeul oversteekt). Volg het grasspoor
steeds rechtdoor, afrastering aan je rechterhand. Rechts ligt een weg en de dijk van het
Julianakanaal. Aan het eind van het grasspoor ga je door een klaphek (juni 2018:
overstapje). Op de asfaltweg linksaf, omhoog naar de brug over het kanaal. Tot oktober
2018 wordt hier gewerkt aan de verbreding van het kanaal. Als het wek klaar is kun je het
jaagpad langs het kanaal volgen.
6. Rechtsaf de brug over. Direct na de brug scherp rechtsaf, trap omlaag naar kanaal.
Beneden linksaf, pad langs kanaal. Je komt uit bij Kasteel Elsloo aan klinkerweg
Maasberg. Ga rechtdoor de trap af en langs het terras van het kasteel over
parkeerterrein. Bij de toegangspoort ga je linksaf langs informatiezuil van Limburgs
Landschap, door wandelsluis Landgoed Elsloo op.

7. Op driesprong linksaf omhoog, asfaltpad. Boven op driesprong rechtsaf, onverhard
pad met rode route. Je loopt langs een theekoepel met uitzicht en gaat rechtdoor. Op
driesprong van paden rechtdoor, onverhard pad aan bosrand. Op splitsing scherp
omlaag, rode route. Nog vóór bruggetje scherp linksaf, hol pad omhoog, aan je rechterhand
een glooiende boomgaard. Op driespong rechtdoor richting huizen. Door klaphek terrein
Limburgs Landschap verlaten en direct rechtsaf, paadje langs heg en woning. Rechtdoor
spoorbrug oversteken. Na brug linksaf, halfverharde weg. De weg buigt naar rechts en is
overgroeid. Aan het eind rechtsaf, onverharde weg.
8. Op kruising met veldkruis rechtsaf, asfaltweg. Je passeert een wit huis. Op driesprong
met bank rechtdoor, onverharde weg. Op driesprong met bordje Bunderbos rechtdoor
weg vervolgen. De weg wordt een pad in de bosrand. Volg het pad naar links en met
trappen omlaag. Beneden loop je langs een snelstromende beek. Ga rechtdoor omlaag
een houten bruggetje over en gelijk linksaf. Volg het pad rechtdoor. Even verder op
splitsing van paden linksaf, gele route omhoog langs een open veld. Op driesprong
rechtdoor, holle weg omhoog. Einde pad rechts houden. Je loopt het bos in en houdt
gelijk links aan, bospad op steile helling. Boven houd je iets links aan, pad aan de
weiderand. Je passeert een draaihek en komt uit op een asfaltweg.
9. Steek de Hussenbergstraat over en ga rechtdoor, Steegske. Volg het voetpad
rechtdoor. Op driesprong rechtdoor langs klaphek, pad tussen heggen en huizen door.
Einde pad linksaf, klinkerweg omhoog. Voorbij picknickset aan rechterhand rechtsaf,
onverhard pad omlaag. Op driespong rechtdoor. Asfaltweg oversteken en rechtdoor langs
huisnummer 24, bospad omlaag. Op driesprong rechtsaf omlaag.
10. Beneden bij plas aan rechterhand linksaf, bospad rode route. Op splitsing rechts
houden, licht stijgend pad langs verruigde weide. Via een houten bruggetje een beekje
oversteken en bospad omhoog vervolgen. Op splitsing rechtdoor, rode route. Op
viersprong boven in droogdal gelijk rechtsaf, pad iets omlaag. Op splitsing rechts houden
en met vlonder beekje over. Het pad stijgt en aan rechterhand ligt ruige weide. Het pad
wordt asfaltweg Bospad.
11. Aan het eind op asfaltweg rechtsaf. Op kruising rechtdoor, Maastrichterweg. Eerste
pad rechtsaf richting Hondensportvereniging De Helpende Hand. Voor hekwerk linksaf,
pad omlaag bos in. Even verder loop je aan de rand van een grote akker. Steeds het pad
aan de grillige akkerrand aanhouden, op enkele plekken onderbroken door stukjes bos.
Paden naar rechts negeren.
12. Op driesprong met informatiepaneel Bunderbos van Staatsbosbeheer rechtsaf langs
open veld , groene route. Op driesprong linksaf, onverhard pad langs zelfde veld. Het pad
buigt naar rechts het bos in. Aan het eind linksaf, bospad. Direct na een bank in bocht
van pad op splitsing steil omlaag, groene route. Op driesprong links aanhouden en weer
iets omhoog. Op kruising van paden rechtsaf, groene route aanhouden. Bospad steeds
rechtdoor volgen. Je passeert een open plek in het bos met twee banken en gaat
rechtdoor omlaag. Voor het spoor buigt het pad naar links. Volg het pad langs spoor aan
rechterhand. Op asfaltweg rechtdoor. Aan het eind rechtsaf overweg over en gelijk linksaf
het pad op naar spoor 1 van station Bunde.

Praktische informatie
Lengte van de wandeling
18 km
Percentage verhard-onverhard
25%-75%
Start- en eindpunt
Station Bunde, Spoorstraat Bunde
Openbaar vervoer
Trein naar Station Bunde
Parkeren
P+R terrein bij station Bunde, gratis.
Horeca
1.Restaurant-ijssalon Pastalia, Pletsstraat 43 Bunde, www.pastalia.nl
2.IJssalon Coco, Brommelen, www.cocoijssalon.nl
3.Café Auwt Gäöl, Geulderlei 2 Geulle
4.Restaurant Kasteel Elsloo,Maasberg 1 Elsloo, www.kasteelelsloo.nl

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rutger Burgers, zie voor meer
info www.routewerk.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gpstrack te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/trage-tochtbunde/16597/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina of op info@routewerk.nl

Deze wandeling maakt deel uit van een serie wandelingen Lopen in Limburgs
Heuvelland, een project van Rutger Burgers (www.routewerk.nl) en Rob Wolfs
(www.wolfswandelplan.nl). Zuid-Limburg is het Nederlandse Mekka voor de wandelaar.
De routemakers maken gebruik van een mer à boire aan fantastische, zoveel mogelijk
onverharde wandelmogelijkheden in het altijd glooiende landschap. Een wandelgidsje
met 18 routes verschijnt eind 2016 bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig
(www.gegarandeerdonregelmatig.nl).

