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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

7,06 km  1.50 uur  49 m 95 m 

 
Tijdens deze heuvelachtige wandeling, ervaart u hoe mooi de omgeving is tussen Beek en Spaubeek. U 
wandelt via een voetpad omhoog naar het Vrouwenbos en via een veldweg, met prachtig uitzicht, daalt u af 
naar de rand van Spaubeek. U volgt een voetpad richting Genhout en via veldwegen en graspaden daalt u 
af naar het restaurant, met prachtige tuin. U kunt de route inkorten tot 4,3 km, wat ook een leuk ommetje is.  
 

 
 

Startadres:  Tuinrestaurant Oude Pastorie, Oude Pastorie 25, Beek. Tel: 046-7820560. Geopend: Dinsdag 
t/m zondag van 11.00 tot 20.00 uur. Parkeer er tegenover op de grote parkeerplaats (De Haamen). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://tuinrestaurantoudepastorie.nl/
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1585. BEEK 7,1 km - 4,3 km 
 

1.    Met uw rug naar de ingang gaat u R over de 
asfaltweg. Na 50 m gaat u bij infoborden, 
haagbeuken, zitbanken en bij verbodsbord R over 
de grind- veldweg.   
 

(Omhoog lopend ziet u voor u boven de groene spits 
van de St Hubertuskerk (1936-1937) in Groot 
Genhout). 
 

Aan de 3-sprong gaat u RD de veldweg verder 
omhoog.   
 

(Links ziet u de Callistuskerk (1933) in Neerbeek en 
voor u hoogbouw in Geleen-Zuid).  
 

Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD en u 
passeert meteen rechts een zitbank en 
smeedijzeren  veldkruis.  Aan de T-splitsing gaat 
u L. Vlak daarna, bij volgend smeedijzeren 
wegkruis, gaat u R het fietspad, langs de 
doorgaande weg, omhoog.   
 

(Het kruis is hier in 1982 geplaatst ter vervanging van 
een kruis uit 1861). 
 

Na 100 m gaat u R (Vrouwenboschvoetpad) het 
graspad omhoog, dat na 100 m een smal graspad 
wordt en na 250 m door de smalle bosstrook 
loopt.  
 

(Schuin rechts voor u ziet u de Martinuskerk in Beek 
(1889-1890)).  
 

Na bijna 400 m, vlak voorbij links gelegen 
weiland, gaat u aan de 3-sprong L het bospaadje 
omhoog, met links het weiland.  100 m verder 
buigt het pad, in het Vrouwenbos, links omhoog. 
Boven aan de T-splitsing gaat u R over het 
kronkelende smalle pad. Loop 100 m verder 
voorzichtig het korte steile paadje omlaag  en dan 
gaat u beneden aan de Y-splitsing L weer 
omhoog.  Even verder buigt het pad rechts steil 
omlaag en volg het pad met links een weiland.   
 

2.  Aan de T-splitsing, bij zitbank, gaat u L het pad 
omhoog, dat na 50 m een mooi hol stijgend pad 
en na 200 m een trappenpad wordt. Negeer 
zijpaadjes. Na 300 m, boven aan de T-splitsing bij 
infobord en grenssteen, gaat u L de veldweg 
omhoog.    
 

(De grenssteen 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 het huidige Beek, Neerbeek en Spaubeek).  
 

Aan de 4-sprong, bij volgende grenssteen, gaat u 
L over de asfaltweg, met links mooi uitzicht over 
het Maasdal o. a. op steenbergen/terrils van 
voormalige steenkolenmijnen  nabij het Belgische 
Genk.  

(Degene die 4,3 km loopt, gaat hier R over de 
asfaltweg. Na 100 m aan de 4-sprong bij 
verbodsbord/verkeersspiegel R de holle veldweg 
omlaag. Ga dan verder bij punt 4).    
 

Omlaag lopend gaat u na 250 m L de asfaltweg 
omhoog.  
 

(Boven ziet u links op het terrein van Chemelot, een 
restant (groene heuvel) van de voormalige steenberg 
van de staatsmijn Maurits (1926-1967), die met een 
hoogte van 110 m en een oppervlakte van 84 hectare 
de grootse steenberg van de Nederlandse mijnen 
was). 
 

Voorbij  open koeienstal en grote ronde mestsilo 
wordt de asfaltweg een dalende veldweg/graspad 
met voor u mooi uitzicht over het Geleenbeekdal.   
 

(Voor u in de verte ziet u de bijna 80 m hoge 
kerktoren van de Sint-Petrus' Stoel van Antiochiëkerk 
(eind 14e eeuw), ook wel Grote- of Sint Petruskerk 
genoemd, die  midden in het centrum van Sittard 
staat).  
 

Na 500 m, meteen voorbij het eerste huis rechts 
met bewakingscamera aan hoge paal, gaat u R 
over het tegelpad, langs huisnr. 30.    
 

3. Aan de 3-sprong gaat u RD de asfaltweg 
omhoog, door de rand van Spaubeek.  Aan de  
3-sprong, bij huisnr. 14, gaat u RD (Mergelakker) 
de doodlopende weg omhoog. Voor 
parkeerplaats gaat u R en ga dan L het tegelpad 
omhoog.  Na nauwe doorgang gaat u, in de buurt 
Hobbelrade, R de asfaltweg omhoog.   
 

(Links ziet u aan de asfaltweg, de mooie 
rijksmonumentale carrévakwerkboerderij (1729/1793) 
met muurkruis)   
 

Na 150 m gaat u voorbij huisnr. 107 L over het 
pad, gelegen tussen woningen. Het pad wordt 
een  smal dalend pad, dat na ruim 100 m beneden 
bij ijzeren hek haaks naar links buigt en een 
breed graspad wordt, met links lange 
achtertuinen en voor u de kerktoren van de St.  
Laurentiuskerk (1924-1926) in Spaubeek. Na bijna 
400 m, aan de T-splitsing bij ijzeren hek, gaat u R 
de (holle) veldweg omhoog met even verder 
rechts de uitstroom van regenwaterbuffer 
“Laagwebrigervoetpad”. Na 750 m wordt de 
veldweg, boven bij  huisnr. 2, een smalle 
asfaltweg. Waar de dalende asfaltweg, bij  
huisnr. 1/In de Wolzak,  naar rechts buigt, negeert 
u veldweg links omhoog. Beneden aan de  
3-sprong bij trafokast gaat u RD en u loopt onder  
hoogspanningskabels door. Aan de 4-sprong aan 
de rand van Genhout, bij oude grenssteen en 
aardig optrekje, gaat u RD.   
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(Even verder heeft u voor u zicht op het circa 800 ha. 
grote Chemelot-terrein, waarop  circa 8000 mensen 
werken en waarop 60 fabrieken en 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.   
 

Aardigheidje op het terrein ligt circa 50 km wegdek).  
 

Steek de voorrangsweg over en loop bij 
verbodsbord/verkeersspiegel RD de holle 
veldweg omlaag.      
 

4. Na 500 m gaat u, voorbij zitbank aan de 
ongelijke 4-sprong, R het pad langs het 
trafohuisje omlaag en even verder ziet u voor u 
weer de kerk in Neerbeek. Beneden aan de 
veldweg gaat u  R en meteen daarna gaat u L het 

graspad omlaag met rechts een 
hoogspanningsmast.  Aan de T-splitsing gaat u R  
de veldweg omlaag en u loopt weer onder  
hoogspanningskabels door. Aan de 4-sprong 
gaat u L over de veldweg. Negeer zijpaden. Na 
400 m bij woonwagenlocatie en 
hoogspanningsverdeelstation 150 KV-station 
Beek, wordt de veldweg een asfaltweg. Steek de 
doorgaande weg over en ga R over het trottoir 
omlaag, met links de 7 km lange Keutelbeek, een 
zijbeek van de Geleenbeek en die in Kelmond 
ontspringt. Na 150 m komt u rechts bij groot 
infobord  “bezoekerscentrum De Oude Pastorie” 
en voor kleurrijk zebrapad bij Tuinrestaurant 
Oude Pastorie, de sponsor van deze wandeling, 
waar u binnen of op het grote leuke achterterras 
nog iets kunt eten of drinken. 
 

(Via het infobord komt u meer te weten over de 
geschiedenis van de Oude Pastorie) 

 
 
Auteur: Jos Wlazlo.   
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur. 


