
Gedichten langs de Geul-route Meerssen 

 
De afstand van zuil 33 (De Nachtegaal ) tot zuil 47 (Tussen de Bruggen) is circa 7 km.  
( +4 km als u de alternatieve lus loopt tot aan de duiker onder het Julianakanaal, zie 42) 
 

STROOMAFWAARTS 
De wandeling start op de punt van de tweesprong bij de uitspanning ''De Nachtegaal” . U 
vindt hier het gedicht 
 

33 De nachtegalen van J.C. Bloem. 
U volgt daarna de Dellenweg, links van de uitspanning, richting Oliemolen. Op de brug 
over de Geul ontdekt u de plaquette met het gedicht 
 

34 De veldtocht van Anna Enquist. 
U wandelt verder onder het viaduct door en dan direct rechts; rechtdoor blijven lopen 
(Overste Breulenweg) tot aan het punt waar de Geul bijna aan de weg komt. Daar staat de 
volgende zuil met het gedicht 
 

35 Wilg van Jacques Hamelink. 
U neemt dan het smalle slingerende pad langs de Geul, loopt voorbij het sluisje en op de 
verharde weg slaat u linksaf richting Scholengemeenschap Stella Maris. Op de zuil voor 
scholengemeenschap vindt u 



36 ‘Kralen’ van Lotte Kemps. 
Hier steekt u het spoor over en gaat onmiddellijk links de trap af. Na 250 m maakt de 
Gansbaan een bocht naar rechts. In deze bocht neemt u het voetpad dat naar links gaat, 
langs Basisschool De Gansbeek. Op de hoek van de Kerksteeg en Markt/Kerkstraat heeft 
u zicht op de gotische Basiliek en het Proosdijklooster, en vlak voor u (links) ziet u de 
Vredeskapel en rechts de oude Kapelanie. U loopt richting de stenen poort, maar gaat na 
10 m door een poortje aan de rechterkant het park in. U loopt over het pad in de richting 
van de Gloriëtte (theehuis) en ziet dan rechts in het gras de zuil met het gedicht  
 

37 Het liefst heeft zij van Eva Gerlach. 

U wandelt links voor de Gloriëtte het park uit, bewondert even de Watervalderbeek langs 
de parkmuur en vervolgens ziet u het station. U wandelt daaraan voorbij en u bent dan op 
de Proost de Beaufortstraat . U neemt de eerste weg links richting Sportpark Marsana 
(S.V. Meerssen); deze weg komt uit bij een brug over de Geul, waar u het volgende 
gedicht ontdekt: 
 

38 Salamanders vangen van Wiel Kusters. 

Nu de weg blijven volgen langs het sportcomplex van S.V. Meerssen. De weg gaat over in 
een voetpad, en u komt zo vanzelf uit bij een houten brug over de Geul. Op deze brug ziet 
u een plaquette met 
 

39 Ik draai een kleine revolutie af van Lucebert. 
Links over de brug ligt de dierenbegraafplaats, maar u vervolgt de weg naar rechts. Bij de 
verharde weg naar links, weer de Proost de Beaufortstraat volgen, in deze straat staat het 
gedicht 
 

40 ‘Ik ga vandaag op wereldreis’ van Silke Reijnders. 
(winnares StellaMaris dichtwedstrijd 2015). 
Op de achtergrond het gebouw waarin recentelijk nog de bibliotheek van Meerssen 
gevestigd was. Dan wandelt u rechtdoor langs de Proostenhof naar de fietstunnel. In 
graffiti aan het eind van deze tunnel ziet u tegen de muur het gedicht 
 

41 Motorrijder van H.J. van Tienhoven. 
Hier gaat u naar rechts, u volgt de weg onder het viaduct van de autoweg door. Ook onder 
de kleine tunnel onder het spoor door lopen en dan direct rechts het spoor volgen met 
links het bedrijventerrein Weerterveld. Bij de spoorwegovergang naar links het fietspad 
volgen richting Maastricht langs een drukke weg. Na 150 m. deze weg oversteken naar de 
straat met de naam Weert. [Alternatieve route, als u dat zou willen (heen en terug 
ongeveer 4 km.): Om precies bij de monding van de Geul te komen moet u de 
Blokwinkelweg (rechts achter wit huis nr.91) en het Bundervoetpad nemen . Blijf het 
smalle pad rechts langs de Geul volgen, dan komt u op de plaats waar de Geul onder het 
kanaal door wordt geleid naar de Maas. Daar waar de Geul het Julianakanaal ontmoet, 
wordt zij met behulp van betonnen duikers van bijna drie meter doorsnede en een lengte 
van zeventig meter onder het kanaal door geholpen. De monding kunt u nu niet zien 
omdat de Maaswerken dit voorlopig verhinderen. Als de Maaswerken zijn voltooid zullen 
we de route aanpassen. 
 

42 Ik kijk naar het water- en of het stil is van Rutger Kopland 



Als U de oorspronkelijke route wilt vervolgenmoet U dezelfde weg teruglopen.]Op de grote 
schuur links aan de overkant ziet u een plaquette met het gedicht 
 

43 Het weiland van Johanna Kruit. 
U loopt door tot u weer bij de drukke weg (Fregatweg) uitkomt, deze oversteken (weer een 
brug over de Geul); bij de kapel (die verstopt ligt onder hoge bomen) naar links. U wandelt 
nu door Weert, met zijn papierfabriek "Meerssen Papier". Op de muur van de fabriek, bij 
Poort Twee, leest u een gedicht dat in deze omgeving ontstond:  
 

44 'Cent van 1828’ van Rouke van der Hoek. 

Een gedicht dat speelt in de buurt Weert. De weg waar u op staat is de vroegere 
hoofdverbinding tussen Maastricht en Sittard. Aan de hand van een door de dichter hier in 
de buurt gevonden cent uit het begin van de negentiende eeuw, begint een reeks 
speculaties met in de hoofdrol de drie koningen Willem, die hier inderdaad passeerden 
(Willem II was zelfs korte tijd eigenaar van het nabije Kasteel Vaeshartelt). 
De speculatie over de herkomst van de cent mondt uit in het beeld van “Drie karavanen 
met centengooiende vorsten”. En dat alles “voor de prijs van 1 cent”. Waarmee de cirkel 
rond is. 
En het gedicht zichzelf te kijk heeft gezet. 
Volg de weg met links en rechts aantrekkelijke landhuizen. Als u zou blijven doorlopen 
komt u bij kasteel Vaeshartelt uit; maar in plaats daarvan slaat u linksaf, de Oude Steeg in, 
bij het landgoed met de naam Klein Vaeshartelt (tegenover huisnr. 17) en het veldkruis 
("Es God bleef").  
Er volgt nu een lang stuk, maar u kunt even gaan zitten om uit te rusten met 
 

45 Een man dacht van Toon Tellegen. 
Een man dacht: 

wanneer zal ik eens 
één minuut niet aan haar denken? 

Nu? 
Hij ging zittenen 

dacht één minuut 
niet aan haar 

Toen stond hij op 
en wandelde verder 

dacht verder 
steeds verder 

zonder tussenpozen 
aan haar 

 
(Dit gedicht vindt u dus niet op een zuil, maar in deze routebeschrijving en op de routefolder van Meerssen.) 

 
U vervolgt de weg over het spoor, onder het viaduct door, dan opnieuw over een 
spoorweg. Daarna gaat u onmiddellijk links de Koning Lodewijkstraat in. Aan het eind 
daarvan ontdekt u opnieuw de Geul en op een zuil weer een gedicht: 
 

46 Licht van Remco Campert.  
De straat Aan de Gapert uitlopen langs het vroegere Europa Seminarie, nu een 
appartementencomplex. Dan links naar Tussen de Bruggen. U zult merken bij het 
vervolgen van deze weg dat u driemaal de Geul passeert; men heeft dat met een blauw 



kleurenveld gemarkeerd om daarmee de zich sterk vertakkende Geul aan te duiden. Bij de 
tweede brug (ook blauw) passeren we de Israëlitische Begraafplaats; aan de andere kant 
staat het volgende gedicht op een zuil:  
 

47 Tussen de Bruggen van Frans Budé. 
 

 
STROOMOPWAARTS 
De afstand van gedicht 47 (Tussen de Bruggen) tot gedicht 33 (De Nachtegaal) is circa 7 km.( 
+4 km als u de alternatieve lus loopt tot aan de duiker onder het Julianakanaal zie 42) 
 
Stroomopwaarts begint de route in Tussen de Bruggen. Op drie plaatsen is de weg met 
een blauw kleurenveld gemarkeerd om de zich hier sterk vertakkende Geul aan te duiden. 
Tegenover de Israëlitische Begraafplaats, bij de tweede brug over de Geul, vindt u de zuil 
met het gedicht 
 

47 Tussen de Bruggen van Frans Budé. 
U loopt Tussen de Bruggen af in westelijke richting, naar Rothem, tot aan het vroegere 
Europa Seminarie, nu een appartementencomplex; hier gaat u naar rechts, de straat Aan 
de Gapert in. Aan het einde, waar de straat bij het spoor uitkomt, ziet u op een zuil 
 

46 Licht van Remco Campert. 
U gaat naar links, de Koning Lodewijkstraat in, en steekt na c. 150m. het spoor over. Hier 
weer naar links, u loopt onder een viaduct door, en dan opnieuw over een spoorweg. U 
loopt nu in De Oude Steeg. Er volgt nu een lang stuk, maar u kunt even gaan zitten om uit 
te rusten met  
 

45 Toon Tellegen - Een man dacht. 
Een man dacht: 

wanneer zal ik eens 
één minuut niet aan haar denken? 

Nu? 
Hij ging zittenen 

dacht één minuut 
niet aan haar 

Toen stond hij op 
en wandelde verder 

dacht verder 
steeds verder 

zonder tussenpozen 
aan haar 

 
(Dit gedicht vindt u dus niet op een zuil, maar in deze routebeschrijving en op de routefolder van Meerssen.) 

 
De weg eindigt bij een driesprong, met rechts het landgoed "Klein Vaeshartelt" (tegenover 
huisnr. 17) en een veldkruis ("Es God bleef"). Hier gaat u naar rechts, "Weert" in, met links 
en rechts aantrekkelijke landhuizen, en de papierfabriek "Meerssen Papier".  



 

44 'Cent van 1828’ van Rouke van der Hoek. 
Op de muur van de fabriek, bij Poort Twee, leest u een gedicht dat in deze omgeving 
ontstond: ‘Cent van 1828’ van Rouke van der Hoek. 
Een gedicht dat speelt in de buurt Weert. De weg waar u op staat is de vroegere 
hoofdverbinding tussen Maastricht en Sittard. Aan de hand van een door de dichter hier in 
de buurt gevonden cent uit het begin van de negentiende eeuw, begint een reeks 
speculaties met in de hoofdrol de drie koningen Willem, die hier inderdaad passeerden 
(Willem II was zelfs korte tijd eigenaar van het nabije Kasteel Vaeshartelt). 
De speculatie over de herkomst van de cent mondt uit in het beeld van “Drie karavanen 
met centen gooiende vorsten”. En dat alles “voor de prijs van 1 cent”. Waarmee de cirkel 
rond is. 
En het gedicht zichzelf te kijk heeft gezet 
 
Loop verder op deze weg. U komt uit bij een drukke weg (Fregatweg), bij een kapel (die 
verstopt ligt onder hoge bomen). U gaat even naar rechts (weer een brug over de Geul), 
steekt de weg over, en gaat naar links; ook deze weg hoort nog bij Weert. Op een grote 
schuur rechts ziet u een plaquette met 
 
 

43 Het weiland van Johanna Kruit. 
--------------------------------- 

[Alternatieve route, als u dat zou willen (heen en terug ongeveer 4 km.):  
Om precies bij de monding van de Geul te komen moet u de Blokwinkelweg (links voor wit 
huis nr.91) en het Bundervoetpad nemen . Blijf het smalle pad rechts langs de Geul 
volgen, dan komt u op de plaats waar de Geul onder het kanaal door wordt geleid naar de 
Maas. Daar waar de Geul het Julianakanaal ontmoet, wordt zij met behulp van betonnen 
duikers van bijna drie meter doorsnede en een lengte van zeventig meter onder het kanaal 
door geholpen. De monding kunt u nu niet zien omdat de Maaswerken dit voorlopig 
verhinderen. Als de Maaswerken zijn voltooid zullen we de route aanpassen. 
 
42 Ik kijk naar het water-en of het stil is van Rutger Kopland 
Als U de oorspronkelijke route wilt vervolgen moet U dezelfde weg teruglopen.] 

--------------------------------- 
 
U loopt deze weg af, en komt weer uit bij de drukke Fregatweg. Naar links, vóór de 
spoorwegovergang naar rechts, de Weerter kerkweg (fietspad) op, langs het 
bedrijventerrein Weerterveld, en dan na c. 100m. naar links de kleine tunnel onder het 
spoordoor, en ook onder het viaduct van de autoweg door. Na dit viaduct gaat u naar 
rechts, en dan ziet u aan uw rechterhand in graffiti tegen de muur het gedicht 

41  Motorrijder van H.J. van Tienhoven. 
U loopt naar links de fietstunnel door en komt uit bij de Proostenhof. Deze weg komt uit in 
Proost de Beaufortstraat, hier staat het gedicht 
 

40 ‘Ik ga vandaag op wereldreis’ van Silke Reijnders. 
(winnares Stella Maris dichtwedstrijd 2015). 

Op de achtergrond het gebouw waarin recentelijk nog de bibliotheek van Meerssen 
gevestigd was. 
Loop nu rechtdoor, tot voorbij het parkeerterrein van de IVOO. Hier gaat u naar rechts 
(Vriendenhofpad). Deze weg komt uit bij een dierenbegraafplaats, maar u gaat even 



eerder naar links, om via een houten brug een van de takken van de Geul over te steken. 
Op deze brug vindt u een plaquette met het gedicht 
 

39 Ik draai een kleine revolutie af van Lucebert. 
U volgt dit pad; aan uw linkerhand ligt het sportcomplex van S.V. Meerssen. U steekt naar 
links het parkeerterrein over, en komt weer uit bij een Geulbrug, waar u het volgende 
gedicht ontdekt: 
 

38 Salamanders vangen van Wiel Kusters. 
Weer naar links een parkeerterrein over. U komt uit bij de Proost de Beaufortstraat, die u 
naar rechts volgt, voorbij het station. U loopt rechtdoor het Proosdijpark in. Links ziet u de 
Gloriëtte (theehuis), en even verder links in het gras de zuil met het gedicht 
 

37 Het liefst heeft zij van Eva Gerlach. 

U loopt het park weer uit via een poortje aan uw rechterhand. Op de hoek van de 
Kerksteeg en Markt/Kerkstraat heeft u zicht op de gotische Basiliek en het 
Proosdijklooster, en verder ziet u hier de Vredeskapel en de oude Kapelanie. U neemt 
rechtdoor het pad langs Basisschool De Gansbeek. Dit pad komt uit op de Gansbaan, ook 
hier rechtdoor. Aan het einde van de weg gaat u een trap op, en steekt naar rechts het 
spoor over; aan de overkant van de weg ziet u dan op een zuil voor het complex van de 
scholengemeenschap Stella Maris het gedicht 
 

36  ‘Kralen’ van Lotte Kemps . 
(winnares van de Stella Maris dichtwedstrijd 2013). 
U loopt even naar links, steekt de Geul over, en neemt het pad naar rechts dat langs de 
Geul kronkelt. U volgt dit pad voorbij een sluisje, tot waar het samenkomt met de 
hoogspanningsmast. Vlak daarna steekt u even door naar links (van de Geul af), en gaat 
verder via het rechte pad dat parallel loopt aan de autoweg. U ziet dan aan uw 
rechterhand de zuil met het gedicht 
 

35 Wilg van Jacques Hamelink. 
Dit pad (Overste Breulenweg) komt uit bij een viaduct, waar u naar links onderdoor loopt. 
U komt dan uit bij De Oliemolen. Op de brug over de Geul ontdekt u de plaquette met het 
gedicht. 
 

34 De veldtocht van Anna Enquist. 
U volgt de weg naar links(Dellenweg), en komt uit bij de uitspanning "De Nachtegaal". Op 
de punt van de tweesprong, waar een pad naar links gaat, vindt u de laatste zuil van het 
traject Meerssen 
 

33 De nachtegalen van J.C. Bloem. 
 
Wanneer u de weg in het verlengde van de Dellenweg blijft volgen (links het Geuldal, 
rechts hellingen) komt u na c. 600 mtr. uit bij de eerste zuil van Valkenburg. 
 
GPS INFORMATIE 
1. 50.872407  5.762383  8.   50.886697      5.740185 
2. 50.876936  5.747652  9.   50.888558      5.735271 
3. 50.878967  5.755699  10. 50.88072        5.741633 



4. 50.881465  5.757136  11. 50.88026        5.747813 
5. 50.88315  5.752995 
6. 50.882629  5.747255 
7. 50.88491  5.743446 
 
HOE BEREIKT U DE ROUTE: 
Per auto: 
U kunt de auto parkeren op de parkeerplaats van de Uitspanning “De Nachtegaal”. Hoe 
komt u daar? Afhankelijk van waar u vandaan komt: 
 

 Vanuit Valkenburg-Houthem ( A79, afslag Meerssen) rijdt u Meerssen binnen en 
gaat dan op de rotonde linksaf(Herkenberg). Doorrijden tot over het spoor en dan 
direct linksaf (Veeweg). 
 

 Vanuit Bunde (afrit A2) op de eerste rotonde rechtdoor, onder de autoweg door. Op 
de tweede rotonde rechtsaf( Maastrichterstraat). Op de derde rotonde linksaf (St. 
Josephstraat) en dan de eerste straat rechts (dit is de doorgaande randweg), Pr. de 
Beaufortstraat. Deze helemaal blijven volgen. Voor het station langs tot aan de 
stoplichten. Daar over de overweg linksaf de Parallelweg in. Deze weg helemaal 
uitrijden tot aan de Bibliotheek Meersen en dan rechtsaf (Veeweg). 
 

 Vanuit Maastricht /Ambyvanaf de rotonde de Witte Hoek/Garage Ploemen 
rechtdoor (Maastricht) /rechtsaf (Amby) de Klinkenberg op. Deze weg helemaal af 
rijden tot aan de stoplichten. Bij de stoplichten rechtsaf (Parallelweg). De weg 
helemaal uitrijden tot aan de Bibliotheek Meersen en dan rechtsaf (Veeweg). 

 
De Veeweg volgen onder de autoweg door (Gemeentebroek) tot aan de Nachtegaal. Aan 
uw linkerhand is de parkeerplaats. Voor het terras van de Nachtegaal staat zuiltje 1 van de 
route van Meerssen. 
 
Per bus: 

 Vanuit Maastricht neemt u lijn 3 van Veolia richting Bunde. Uitstappen bij station 
Meerssen. Met het station in uw rug gaat u linksaf de Pr. de Beaufortstraat in. Na c. 
200 meter slaat u linksaf richting sportvelden (Proosdij-voetpad). Bij de brug over 
de Geul staat zuiltje 6. 
 

 Vanuit Beek via Bunde neemt u lijn 17 van Veolia richting Meerssen Station. Daar 
uitstappen. Met het station in uw rug gaat u linksaf de Pr. de Beaufortstraat in. Na 
c.a. 200 meter slaat u linksafrichting sportvelden (Proosdij-voetpad). Bij de brug 
over de Geul bent u bij zuiltje 6. 
 

 Vanuit Heerlen neemt u lijn 52 richting Meerssen Station. Uitstappen in Meerssen 
bij de halte van het Stella Maris-college. Tegenover de bushalte ziet u de 
bibliotheek, daarvoor staat zuiltje 4. 
 

 Vanuit Sittard of Maastricht neemt u lijn 59. Uitstappen in Meerssen bij halte St. 
Josephstraat. Vanaf de bushalte in zuidelijke richting lopen, de rotonde oversteken 
en de onderdoorgang voor fietsers en voetgangers nemen. Op de betonnen wand 
van de tunnel treft u gedicht nummer 8 aan. 

 



Per trein: 
Vanaf station Meerssen: met het station in uw rug gaat u linksaf de Pr. de Beaufortstraat 

in. Na c. 200 meter slaat u linksaf richting sportvelden (Proosdij-voetpad). Bij de brug over 

de Geul staat gedicht 38. 

 

www.gedichtenlangsdegeul.nl 


