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1514. GENHOUT 8,6 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,56 km  2 uur  40 m  94 m 
 

Tijdens deze licht heuvelachtige maar gemakkelijke wandeling, wandelt u over veldwegen naar de 
Mariakapel in de buurtschap Kelmond en via prachtige bospaadjes komt u bij kasteel Genbroek met mooie 
vijver.  Voorbij nog een vijver klimt u via een trappenpad omhoog naar de Kapel van de Wonderdadige 
Medaille, die in het bos ligt. Via leuke bospaadjes en veldwegen langs akkers en weilanden loopt u terug 
naar de Gasterie met fijn terras.   

 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Gasterie Genhout Treft, Pastoor Lippertsplein 1, Genhout – Beek. Tel: 046-4375060.  
Parkeer op de grote parkeerplaats.  Geopend: Dagelijks vanaf 11.00 uur, dinsdag gesloten. 
 

U kunt ook starten in Beek  bij het kasteelpark Kasteel Genbroekstraat 15, Beek. Loop vanaf de 
parkeerplaats naar de vijver en loop dan RD met rechts de vijver en links de asfaltweg. Aan het einde van 
de vijver gaat u aan de 3-sprong RD het grindpad omhoog. Ga nu verder bij **** in punt 2. Halverwege kunt 
dan pauzeren bij de gasterie Genhout Treft. 
 

 
 

1514. GENHOUT 8,6 km  
 

1.  Met uw rug naar het terras en parkeerplaats 
gaat u R langs de Hubertuskerk (1936-1937), met 
de groene koperen torenspits en langs het 
bronzen kunstwerk Phoenix van Arthur 
Spronken. 
 

(De kerk, ook wel de kerk van de Limburgse 
kunstenaars genoemd, is via de inpandige 
Mariakapel te bezichtigen. In de tuin van de 
naastgelegen pastorie (1933-1934) staat een groot 
H. Hartbeeld (1933)).   
 

Aan de kruising bij kunstwerk “vastelaovend 
/carnaval” gaat u L.  Aan de T-splitsing, voor de 
sportvelden van GSV ’28, gaat u R. Waar voorbij 
huisnr. 78 de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u 
L over het voet- grindpad met links afrastering 
/sportcomplex. Negeer zijpaden.    
 

(Voorbij het sportcomplex ziet u links de ranke 62 m 
hoge kerktoren van de Remigiuskerk (1924-1926) en 
de 38 m hoge rijksmonumentale watertoren (1927/nu 
Belevingscentrum voor streekproducten De Reusch 
in Schimmert). 
 

Steek na 300 m, bij rechts gelegen mooi 
(vakwerk)huis, gelegen aan de rand van Klein- 
Genhout, de asfaltweg over en loop bij 
verbodsbord RD (pijl) over de veldweg.  
 

(Na 200 m ziet u voor u de mooie houten korenmolen   
Sint Hubertus (1801) type standerdmolen).  
 

Aan de 4-sprong gaat u R over de 
veldweg/graspad.  Steek beneden de doorgaande 
weg over en loop bij zitbank en wegkruis RD 
(Holleweg) de smalle holle asfaltweg omlaag en u 
loopt beneden bij de voormalige betonfabriek 
Gelissen de buurtschap Kelmond binnen. Aan de 
T-splitsing gaat u R. Aan de 3-sprong bij zitbank 
en Mariakapel (1903) gaat u RD.   
 

2. Vlak daarna, waar de asfaltweg naar links 
buigt, gaat u bij breed ijzeren hek R door het 
ijzeren klaphek en volg RD het pad met rechts 
van u het Keutelbeekje en even verder links van u 
een grote regenwaterbuffer. Ga bij volgend breed 

ijzeren hek door het volgende ijzeren klaphek en 
volg het pad RD met rechts nog steeds het 7 km 
lange Keutelbeekje, een zijbeekje van de 
Geleenbeek.  U steekt in het bos een brug over. 
Bijna 100 m verder gaat u aan de 3-sprong R en 
via  bruggetje steekt u het Keutelbeekje  over en 
volg RD het pad.  Aan de T-splitsing gaat u L met 
rechts de steile boshelling. Negeer zijpaden.  Na 
400 m gaat u aan 3-sprong L het pad omlaag. Vlak 
daarna, beneden voorbij houten brug over de 
Keutelbeek, gaat u aan de 3-sprong bij zitbank R 
met links een begroeide “gracht” en rechts aan 
en in de bosrand het Keutelbeekje. Negeer 
zijpaden. Na 400 m, bij grasveld en rechts een 
stenen bruggetje (19e eeuw) en bronhuisje (1e 
helft 19e eeuw), heeft u links mooi uitzicht op het 
kasteel en loopt u verder RD met rechts de 
bosrand en links grasveld/gazon    
 

(De kasteelhoeve Genbroek wordt reeds in 1381 als 
grootleen van het Huis Valkenburg genoemd en krijgt 
in de 17e eeuw zijn huidige vorm.  
Het omliggende 18,5 hectare grote park  is in 1994 in 
de oorspronkelijke Engelse landschapsstijl 
teruggebracht en is nu een  beschermd 
natuurgebied). 
 

Aan de T-splitsing, aan het einde van de vijver 
gaat u R het grindpad omhoog **** met rechts 
beneden de begroeide overloop van de vijver, 
waar doorheen de Keutelbeek stroomt en links 
woningen aan de rand van Beek. Negeer zijpaden 
links richting woningen. Bij stuk klinkerweg 
steekt u de Keutelbeek over en volgt u het smalle 
pad dat links omlaag buigt. 
 

3.  Aan de asfaltweg gaat u R. Na 50 m gaat u R 
(pijl) het brede stenen trappenpad met leuning 
omhoog. Boven aan de 4-sprong bij klinkerweg 
en zitbank, loopt u RD (pijl) de volgende brede 
trap omhoog. Voor de Onze Lieve Vrouw van de 
Wonderdadige Medaillekapel (1955/zie infobordje) 
en bij zitbank gaat u L (pijl) het bospad door het 
Kelmonderbos omhoog.  

https://www.facebook.com/people/Gasterie-Genhout-Treft/100057325034796/
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Negeer zijpaden. Na bijna 100 m gaat u aan de  
3-sprong  R (pijl) de bosweg verder omhoog, die 
meteen daarna naar links buigt.  Aan de 4-sprong 
gaat u R (pijl) met rechts het grote clubgebouw 
van scouting Sint Martinus. Bij  de ingang van het 
scoutingterrein en bij parkeerplaats gaat u L.  
Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing bij 
verbodsbord R de veldweg omhoog met rechts 
een groot grasveld en links de hoge haag van 
laagstamboomgaard.  Negeer zijpaadjes. Steek na 
600 m bij wegkruis (1917) de doorgaande weg 
over en ga R over het fietspad omhoog. 
 

4. Let op! Na 400 m, aan het einde van de rij 
bomen die langs het fietspad staan, gaat u scherp 
L over het bospaadje. (Dus niet over het graspad. 
Hier ziet u voor u een waarschuwingsbord aan de 
doorgaande weg en woningen in Klein Genhout). 
Negeer zijpaadjes. Na 150 m komt u het bos uit en 
volg RD het graspad met rechts de bosrand en 
links een grote akker. 250 m verder aan het einde 
van de links gelegen akker gaat u RD het 
bospaadje omlaag, dat na 50 m links omlaag 
buigt. Na 100 m gaat u aan de omgekeerde  
Y-splitsing scherp R over het brede gras- bospad. 
Bij de bosrand loopt u RD door het grote 
grasland omhoog met even verder links de 
volgende bosrand. Na 100 m gaat u L over het 
bospaadje en volg dan een eindje verder, voorbij 
het bos, het graspaadje met links de bosrand en 
rechts een grasveld. Voorbij zitbank en afvalbak 
gaat u R het tweerichtingsfietspad, met lantaarns, 
omhoog.    
 

5. Na 150 gaat u aan de kruising, bij dikke keien L 
(Eykgraaf), het klinkerpad omlaag. Steek meteen 
daarna de doorgaande weg (Beek-Genhout) over 
en loop bij wegkruis en verbodsbord RD 
(Eykgraaf) de veldweg (even) omhoog, die een 
eind verder een mooie holle dalende veldweg 
wordt. Negeer zijpaden.   
 

(Meteen boven heeft u mooi zicht over het Maasdal  
en het circa 800 ha. grote Chemelot terrein waarop  
circa 150 bedrijven zijn gevestigd o.a. DSM, SABIC 

en de Chemelot Campus (Brightlands). Op de 
campus zijn tientallen bedrijven en instellingen 
gevestigd, waar studenten, onderzoekers en 
ondernemers samenwerken aan het ontwikkelen van 
nieuwe producten. 
 

Voor u ziet u de Callistuskerk (1933) in Neerbeek. 
Een eindje verder ziet u, omlaag lopend, links de 
Martinuskerk (1889-1890) in Beek).  
 

Na 700  m gaat u beneden aan de 4-sprong bij 
picknickbank en bijzonder veldkruis R de 
veldweg omhoog. Negeer zijpaden. Na bijna  
700 m gaat u boven aan de 4-sprong RD (pijl), de 
asfaltweg omhoog. Aan de kruising bij aardig 
optrekje, hoogspanningskabels en replica van 
grenssteen,  gaat u R over de smalle asfaltweg.  
 

(De grenssteen herinnert aan het Partagetractaat  
("delingsverdrag") van 1661 waarbij o.a. werd 
besloten dat het toenmalige Neerbeek werd verdeeld 
tussen de Verenigde Nederlanden (Staats-Neerbeek) 
en het koninkrijk Spanje (Spaans Neerbeek). In 1966 
is het gehucht Spaans-Neerbeek nagenoeg geheel 
afgebroken om plaats te maken voor de 
nieuwbouwwijk Geleen-Zuid. De grens liep tussen 
Beek, Spaubeek en Geleen). 
 

Voorbij huisnr. 186 gaat u aan de Y-splitsing R 
over de smalle asfaltweg, die meteen daarna bij 
huisnr. 182 en verbodsbord, een graspad wordt 
met rechts een laagstamboomgaard. Voorbij de 
laagstamboomgaard wordt het graspad een 
stijgende veldweg.  Let op! Meteen aan het einde 
van betonplatenschutting gaat u R. (U loopt dus 

niet door tot het einde van de veldweg).  Meteen 
daarna gaat u in Groot-Genhout R over de 
asfaltweg met rechts een houten tuinschutting en 
u passeert huisnr. 22. Aan de 3-sprong RD. Aan  
de T-splitsing gaat u L. Aan de volgende 3-sprong 
gaat u RD, dan komt u rechts bij de grote 
parkeerplaats bij Gasterie Genhout Treft, de 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op 
het terras nog iets kunt eten of drinken. De 
uitbater Mitchel verneemt graag wat u van de 
wandeling vindt. 

 
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.   

 

 

 


