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Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u langs akkers en weilanden naar het Vrouwenbos. Via 
veldwegen komt u aan de rand van Spaubeek. U loopt door het Spaubekerbos steil omhoog over leuke 
paadjes en dan passeert u boven een zitbank met mooi uitzicht waar u kunt pauzeren. De terugweg loopt u 
door de velden en de dorpjes Groot Genhout, waar u kunt pauzeren bij gasterie Genhout Treft, Klein 
Genhout en Kelmond en dan wandelt u via het kasteelpark met de prachtige kasteelhoeve Genbroek terug 
naar de sponsor waar een leuk binnen terras is. Neem zelf proviand mee. U kunt ook starten bij de 
parkeerplaats van het sportcomplex aan de Schoolstraat in Spaubeek. Vanaf de parkeerplaats gaat u R. 
Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L (Eussenstraat) Ga dan verder bij **** in punt 2. Na 9 km kunt u dan 
pauzeren/lunchen bij de gezellige zaak van de sponsor.  
 

Startpunt: Brasserie restaurant De Poort, Burg. anssenstraat 26, Beek.  Tel:046-7370011.  
Geopend: Dagelijks vanaf 11.00 uur, woensdag 10.00 uur, zondag 12.00 uur, maandag gesloten. 
Parkeer achter de kerk op de rustige parkeerplaats, navigatie: Achter de Beek 1, Beek. 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,93 km  3 uur  53 m  114 m 
 

 
 

1036. BEEK 13 km – 9,5km 
 

Vanaf de parkeerplaats achter de kerk gaat u L langs de kerk. Neem dan de eerste weg L (Achter de kerk). 
Aan de T-splitsing komt u bij de brasserie De Poort. 
 

1. Met uw rug naar de brasserie gaat u L.  Negeer 
zijwegen.  
 

(Bij huisnr. 45, voormalig patronaatsgebouw, ziet u 
boven in de gevel het beeld van St. Antonius van 
Padua. Aan meerdere woningen hangen infobordjes. 
Het prachtige dubbel herenhuis (57-59) dateert uit 
1902).  
 

Bij groot houten muurkruis (18e eeuw) gaat u 
verder RD (Bourgognestraat). Negeer zijwegen.  
 

(Bij huisnr. 77 A ziet op de binnenplaats een groot 
zittend bronzen paard).  
 

U verlaat de bebouwde kom en loop RD (Oude 
Pastorie) over het links gelegen trottoir met links 
het sportcomplex. Bij verkeersdrempel en 
hoogspanningskabels gaat u R met rechts van u 
een hoogspanningsstation van Tennet. Voorbij 
woonwagenkampje volgt u RD de veldweg. 
Negeer bij hoogspanningsmast klinkerpad rechts 
omhoog en volg RD de licht stijgende veldweg. 
Aan de kruising van veldwegen gaat u RD 
omhoog. Aan de T-splitsing gaat u R. Vlak daarna 
gaat u aan de 3-sprong L omhoog. Negeer 
zijpaden en volg RD (zwart) de stijgende veldweg, 
die even door de bosrand van  het Vrouwenbos 
loopt. Steek boven de asfaltweg over en loop RD 
(zwart) over de veldweg met rechts de Hubertus 
kerk (1936-1937) in Groot Genhout en links mooi 
uitzicht over het Geleendal. Aan de kruising bij 
grenssteen en plaatsnaambord Genhout (Groot- 
Genhout) gaat u L (zwart/geel)  de smalle 
asfaltweg omlaag.  

 
(De grensteen herinnert aan het Partagetractaat  van 
1661 waarbij o.a. werd besloten dat het toenmalig 
Neerbeek werd verdeeld tussen de Verenigde 
Nederlanden (Staats-Neerbeek) en het koninkrijk.              
Spanje (Spaans-Neerbeek). De grens liep tussen 
Beek, Neerbeek en Spaubeek).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD.  
 

2. Aan de 3-sprong voor huisnr. 1 “in de Wolzak” 
en bij grensteen gaat u R (zwart/geel) de veldweg 
omhoog.  Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD 
(geel) verder over de veldweg.  Aan de 4-sprong 
gaat u L (geel) de veldweg omlaag. 
 

(Degene die 9,5 km loopt, gaat hier aan de 4-sprong 
R (blauw) over de veldweg. Aan de 3-sprong gaat u 
R (Ommetje Genhout). Ga dan verder bij **** in punt 
4).   
 

Voorbij  zitbank wordt de veldweg een holle 
dalende veldweg.  
 

(Voor u ziet u de St. Laurentiuskerk in Spaubeek).   
 

De veldweg wordt een asfaltweg. Aan de 3-
sprong in Spaubeek bij wegkruis en 
sportcomplex van V.V. Spaubeek gaat u R (Burg. 
Eussenlaan). ****Aan de kruising gaat u R 
(Bongerd) omhoog. Negeer zijwegen. Aan de  
voorrangsweg bij Mariakapel, (1951) gaat u R 
(Dorpstraat) omhoog. Voorbij huisnr. 16 gaat u L 
(Broedersteeg) de smalle asfaltweg omlaag, die 
beneden bij verbodsbord een veldweg wordt.  

tel:046-7370011
http://www.depoortbeek.nl/
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Meteen in het Spaubekerbos buigt de 
weg/bospad naar links en vlak daarna naar 
rechts. Aan de Y-splitsing gaat u L bospad 
omhoog. Bijna boven, 30 m., voor afrastering, 
buigt het pad naar rechts.   
 

3. Boven bij de afrastering van de voormalige 
groeve Spaubeek volgt u RD het bospad. Bij gat 
in afrastering volgt u RD het dalende bospad. Aan 
de 3-sprong gaat u RD steil omlaag en dan steil 
omhoog. Boven voorbij “heuveltje” gaat u L met 
rechts van u de steile bosrand met beneden  
woningen in Spaubeek.  
 

(Een eindje verder moet u een heel kort steil paadje 
omlaag lopen. Wilt u dit niet, ga hier dan R met links 
van u de steile rand. Even verder buigt het pad (soms 
slecht te zien) rechts omlaag. Bijna beneden  gaat u 
L over het bospaadje. Aan de T-splitsing gaat u L. 
Aan de asfaltweg gaat u L omhoog. Na 100 m. gaat u 
R over de bosweg. Ga dan verder bij ^^^^ in dit punt).  
 

Negeer zijpad steil rechts omlaag en volg RD het 
leuke paadje langs de steile rand. Loop aan het 
einde bij dikke beuk het 5 m lange steile paadje 
omlaag. 
 

(Houdt u  aan de boomwortel vast!. Lukt dit niet. Loop 
dan terug en ga dan L voorzichtig het steile pad 
omlaag dat beneden naar rechts en dan naar links 
buigt. Aan de asfaltweg gaat u L en ga dan meteen R  
de bosweg omhoog. Ga dan verder bij ^^^^ in dit 
punt).  
 

Beneden gaat u R de asfaltweg omlaag. Na 100 m. 
gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing scherp L 
over de bosweg. ^^^^ Na 30 m. gaat u aan de 3-
sprong R het holle pad omhoog. Bij zitbank met 
mooi uitzicht (fijne pauzeplek) buigt de weg naar 
links. (Hier heeft u mooi uitzicht  o.a. over 
Geleen/Sittard). Aan de kruising gaat u R met voor 
u de kerktoren in Schimmert. Beneden aan de T-
splitsing gaat u R (blauw) omlaag. De veldweg 
wordt in Spaubeek een asfaltweg, die u RD 
(Hondsgracht)  volgt. Aan de voorrangsweg gaat 
u R (blauw) omlaag.  Voorbij huisnr. 93 gaat u bij 
verbodsbord L  (Holterweg/blauw) omhoog langs 
huisnr. 87. Vlak daarna wordt de asfaltweg een 
hol stijgend pad.   
 

4. Boven wordt het hol pad een graspad dat u RD 
volgt. Na 400 m. gaat u aan de 3-sprong R (blauw) 
over de veldweg. Vlak daarna gaat u aan de Y-
splitsing L (Ommetje Genhout) met rechts een 
grote laagstamboomgaard met hagelnetten. (U 
verlaat hier de blauwe route). **** Bij bord 
“voetpad” gaat u L over het smalle pad met 
rechts een meidoornhaag en links afrastering van 
smalle boomgaard. Bij mooi vakwerkhuis in 
Groot Genhout gaat u R over de asfaltweg. 
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij 
trafohuisje L (Voerenstraat).  Aan de 5-sprong bij 
wegkruis neemt u de tweede weg R 
(Hubertusstraat).  Aan de 3-sprong gaat u L (Op 
den Hoogen Boom).   
 

(Als u aan deze 3-sprong 200 m RD loopt, dan komt 
u bij de kerk rechts bij Gasterie Genhout Treft, een 
mooie pauzeplek met terras. Dinsdag gesloten).   
 

Voorbij huisnr. 12, waar de asfaltweg naar rechts 
buigt, loopt u RD (Meidoornweg) over de 
veldweg.  
 

(Links ziet u weer de 65 m hoge kerktoren van de St. 
Remigiuskerk in Schimmert en voor u de  houten Sint 
Hubertusmolen (1801)).  
 

Aan de smalle asfaltweg gaat u R.  Negeer 
zijwegen en u loopt door het dorp Klein Genhout.  
 

(U passeert enkele oude gebouwen. Zie sluitstenen 
boven poorten).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L (rood).  
 

(Ook hier passeert u enkele oude gebouwen. Zie 
sluitstenen boven poorten).  
 

Aan de voorrangsweg bij wegkruis (1924) gaat u 
R (rood/Schimmerterweg) omlaag. Vlak daarna  
aan de 4-sprong bij volgend wegkruis gaat u L 
(Eerdshaag/rood) omlaag. Beneden loopt u 
Kelmond binnen.  
 

(Beneden bij plaatsnaambord Kelmond ziet u links 
boven de bijzondere woning op de  “kunstheuvel” van 
de beroemde beeldhouwer Arthur Sproncken o.a. 
bekend om zijn grote bronzen paardentorso´s).  
 

Negeer smalle zijweg rechts omhoog 
(Beekerveld).  
 

5. Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing bij 
Mariakapel (1903/zie infobordje) R. Vlak daarna, 
waar de asfaltweg naar links omhoog buigt, gaat 
u bij breed ijzeren hek R door het ijzeren klaphek 
en volg RD het pad met rechts het Keutelbeekje 
en even verder links een grote regenwaterbuffer. 
Ga bij volgend breed ijzeren hek door het 
volgende ijzeren klaphek en volg het pad RD met 
rechts nog steeds het Keutelbeekje  U steekt een 
bruggetje over. Aan de 3-sprong, met rechts een 
bruggetje over de Keutelbeek,  loopt u RD door 
de bosrand van het Kelmonderbos. U passeert 
meteen een boomzitbank.  Negeer  voor volgende 
boomzitbank zijpaadje rechts. Aan de ongelijke 4-
sprong loopt u RD door de bomenlaan met rechts 
een grasveld. Negeer  breed pad links omhoog. 
Neem dan het eerste smalle pad R en u passeert 
een zitbank met prachtig uitzicht op het kasteel.  
 

(De kasteelhoeve Genbroek wordt reeds in 1381 als 
grootleen van het Huis Valkenburg genoemd en krijgt 
in de 17de eeuw zijn huidige vorm).   
 

Aan de T-splitsing gaat u L met rechts de 8 km 
lange Keutelbeek, een zijbeekje van de 
Geleenbeek. (Een eindje verder heeft u weer mooi 
zicht op het  kasteel).  Negeer hier 
rijksmonumentaal stenen bruggetje (19e  eeuw) en 
bronhuisje (1e helft 19e eeuw) rechts en volg het 
pad verder RD door het kasteelpark.   
 

6. Voorbij zitbank en de grote links gelegen vijver 
gaat u aan de T-splitsing R over het pad met 
rechts de begroeide regenwaterbuffer waar 
doorheen de Keutelbeek stroomt.  
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Bij bordje “voetpad” en voor stuk klinkerweg gaat 
u bij afsluitboom L omlaag. Aan de  doorgaande 
weg gaat u R omlaag. Neem de eerste weg L 
(Gundelfingerstraat) omlaag. Negeer bij huisnr. 
89 tegelpad links omlaag en u passeert meteen 
het kunstwerk “bootschappen” Vlak vóór huisnr 85 
gaat u L over het tegelpad.  Aan de T-splitsing 
gaat u R. Negeer meteen zijweg links 
(Kloostersteeg) omhoog.  Aan de kruising gaat u 
RD.  
 

(Hier stond van 1866 tot 1954 op de hoek van de 
Molenstraat/Synagogepad  de Joodse synagoge. Zie 
plaquette aan muur).  
 

Steek bij wegkruis (1859), Joods monument en de 
grote Hervormde pastorie (1723) de 
voorrangsweg over en loop RD. Negeer zijweg 
links.  
 

(U kunt hier de mooie St. Martinuskerk (1888 – 1910) 
met het mooie klokkentorentje en het mooie  interieur 
bezoeken. In de kerk zijn o.a. een prachtig 
beschilderd koor en de  prachtige glas-in-lood ramen, 
die dateren van rond 1900, te bezichtigen).  
 

U komt weer bij de brasserie, de sponsor van 
deze wandeling, waar u op het leuke binnen 
terras of in de sfeervolle huiselijk ingerichte zaak 
nog iets kunt eten en drinken. Er is een 
uitgebreide kaart. De vriendelijke uitbaters Bert 
en Miranda vernemen graag wat u van de 
wandeling vond.                                                              
 
De brasserie is gehuisvest in de voormalige brouwerij  
“de Heeren van Beeck”. In de brasserie staan nog 
brouwketels. Ook een leuke locatie om een feestje te 
houden.

 
Auteur: Jos Wlazlo.   
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   
 
 


