WANDELING (lengte ca. 6km.)

DE GEUL EN DE MEERSSENSE SCHOOL
We starten bij de kerk van Rothem. U kunt de auto parkeren op het Pastoor Geelenplein voor de school.
Loop langs de kerk, ga de spoorlijn van Maastricht naar Heerlen en vroeger naar Aken over en neem dan
de weg rechtsaf langs de kantine en kleedlokalen van RVU. Op de plek waar de weg links af buigt was
vroeger aan uw rechterhand een spoorwegovergang en een halteplaats op verzoek, station Rothem. Hier
stond ook het huis van de spoorwegwachter. Volgens een briefkaart aan Alphons Volders kwam Edmond
Bellefroid hier aan met de trein uit Maastricht om samen Jan van Puijenbroeck te bezoeken. De weg kon
men vroeger rechtdoor volgen langs de Geul om zo bij de Oliemolen te komen. Volg de weg die langs de
Geul loopt en u ziet voor u de Rothemmermolen of IJzermolen liggen.

Hier wordt sinds de middeleeuwen twee maal per week water van de Geul naar een kleine beek het Geleike
afgevoerd. Dit water voorziet onder andere de vijvers van Kruisdonk, een voormalige molen, en Vaeshartelt
van water.
U volgt nu het pad langs het Geleike en langs een onlangs aangelegde vijver ziet u aan uw linkerhand ter
hoogte van de wok een pad van links komen. Vroeger voor de aanleg van de Rijksweg en de autoweg liep
dit pad langs de Geul en de fabrieksmuur van de papierfabriek van de gebroeders Tielens naar Weert. Op
de plek van de wok was een uitspanning, het paviljoen met een speeltuin. De tuin van villa Weert het
woonhuis van Jos Tielens grensde hieraan. U volgt rechtdoor uw weg over een brug over de Geul en ziet
hier hoe de drie Geultakken van Geul, Geulke en Kleine Geul weer samen komen en onder de naam Geul
verder gaan tot aan hun monding in de Maas bij Voelwammes.

Jos Tielens heeft vaker in deze buurt geschilderd. Deze schilderijen zijn te herkennen aan de verschillende
takken van de Geul. In die tijd was de plek op nog geen tien minuten lopen van zijn woonhuis.

U volgt het pad langs de Geul en voor het voetbalveld van FC Meerssen neemt U rechtsaf het pad richting
Meerssen. Dit blijft u volgen. U passeert weer de Geul en komt bij een hoofdweg uit. Deze volgt u rechtsaf
langs Jacobs, de apotheek en het station van Meerssen . Uiteraard kunt u ook hier aan uw wandeling
beginnen en met openbaar vervoer komen. Ook Rothem is met openbaar vervoer bereikbaar.
U passeert de overweg en gaat rechtdoor en volgt de weg richting Maastricht. Nadat u weer een Geulbrug
van de Geul bent gepasseerd ziet u aan uw linkerhand, het voormalige huis De Vlijt.

Hier woonden de grootouders van Willem van Konijnenburg. Hier kreeg hij zijn eerste tekenlessen van zijn
moeder. Er zijn verschillende tekeningen van zijn hand van dit huis. Aan de rechterhand ziet u het
geboortehuis van Alphons Volders. U loopt langs de weilanden en het oefenterrein van de schutterij.

Na het passeren van een tweede Geulbrug van de Kleine Geul ziet u aan uw rechterhand het Joodse kerkhof.
U neemt het veldpad linksaf voor de huizen tussen de Bruggen en draait u om. Jan van Puijenbroeck heeft
een schilderij gemaakt van deze plek met zicht op het Joodse Kerkhof. U volgt uw weg die naar rechts
afbuigt. U gaat onder het tunneltje door van de autoweg Heerlen Maastricht en komt uit bij de Oliemolen die
recht voor u ligt.

Rond deze plek zijn vele tekeningen en schilderijen gemaakt. Vroeger liep het weggetje dat nu naar de
ingang van het witte huis leidt door langs de Geul naar Rothem. De boom voor het nieuwere hogere deel
was een indrukwekkende wilg. Voor de huizen links staat een boom. U kunt nog zien hoe het oude voetpad

langs de huizen liep en in feite korter was. In het nieuwere deel van de oliemolen had Jan van Puijenbroeck
zijn atelier direct aan de straatzijde. U volgt uw weg de brug van de Geul over en ziet direct rechts de kamer
waar Jan van Puijenbroeck zijn atelier had en waar de mensen van de Meerssense School bij elkaar kwamen.
U volgt links uw weg en ziet hier hoe de Geul, hier de tak van het Geulke gekanaliseerd is en zijn oude
charme deels verloren heeft. Dit weggetje langs het Geulke is talloze malen geschilderd met name door Jan
van Puijenbroeck en Jos Tielens. U komt uit bij de uitspanning de Nachtegaal (moment voor een pauze) en
buigt hier linksaf. U loopt onder de snelweg door richting Meerssen. Voor de brug van de Geul neemt U een
klein voetpad langs de kleine Geul. Zo dadelijk vindt u aan uw rechterhand het sluisje in de kleine Geul dat
vaker onderwerp was voor tekeningen en schilderijen.

U volgt uw weg langs deze tak van de Geul en komt na het oversteken van een reserve geul weer op een
voetpad uit. Hier buigt u linksaf en voor de snelweg volgt u uw weg richting Rothem langs de Geul. Bij de
hoofdweg gaat u linksaf. U passeert de brug van de derde Geultak, het Geulke en neemt de eerste weg
rechts na residentie de Gapert. Deze weg volgt u rechtdoor, langs de residentie de Gapert en de
tandartsenpraktijk. Aan uw rechterhand vindt u weer de Geul. Voordat u links afbuigt langs het spoor ziet u
weer de plek waar de overweg en het station was. Conclusie is dat de oude voetpaden de kortste weg
volgden langs de Geul. Deze voetpaden waren dus zeer oud. Waarschijnlijk stammen ze uit de
middeleeuwen evenals de molens.
U komt weer uit bij de spoorwegovergang en neemt de weg linksaf naar de kerk van Rothem waar u aan uw
rechterhand het Pastoor Geelenplein vindt.

