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Een gemakkelijke wandeling met weinig hoogteverschil door een verrassend mooi gebied. Over 
veldwegen, holle wegen en bospaden, loopt u door het Vrouwenbos en Spaubekerbos met mooie 
uitzichten. In punt 6 kunt u op zondag naar het leuke terras Pieterpoort Boslounge lopen. 
 

 
 

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. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 13,50 km  3 uur  54 m  140 m 
 

 
 

178. BEEK 13,5 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang gaat u R en aan de 
ongelijke kruising (met links de parkeerplaatsen) 
gaat u bij verbodsbord R (Vroenhofsteegweg/ 
geel) (straatnaam staat op varkensrug) over de 
veldweg.  
 

(Voor u, in de verte, ziet u boven de kerktoren in 
Groot Genhout).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (geel) omhoog. Aan 
de omgekeerde Y-splitsing bij veldkruis en 
zitbank gaat u RD (geel). Aan de T-splitsing gaat 
u R (geel). Aan de 3-sprong bij uitstroom van 
regenwaterbuffer “Vrouwenbosch” gaat u L (geel) 
omhoog.   
 

2. Aan de 3-sprong bij zitbank in het Vrouwenbos 
gaat u schuin R (geel) over het  smalle pad dat 
een mooi hol stijgend bospad wordt. Boven aan 
de T-splitsing bij grenssteen gaat u L (zwart) over 
de licht stijgende veldweg.  
 

(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. Lopend over de veldweg 
lag het linker gedeelte toen op Spaans grondgebied).  
 

Aan de asfaltweg gaat u L (geel) en u loopt een 
eindje verder bij de eerste rechts gelegen woning, 
met oude landbouwwerktuigen rechts naast de 
woning, Hobbelrade binnen. Neem nu de eerste 
smalle asfaltweg L (geel/Klooterweg) omhoog.  
 

(Even verder heeft u links mooi uitzicht over Geleen 
en Sittard).  
 

De asfaltweg wordt, voorbij het melkveebedrijf 
met de grote ronde mestsilo, een dalende 
grindweg. 
 

(Links ziet u  schoorstenen op het circa 800 ha. grote 
Chemelot terrein waarop  circa 150 bedrijven zijn 
gevestigd o.a. DSM, SABIC en de Chemelot 
Campus. Op de campus zijn tientallen bedrijven en 
instellingen gevestigd, waar studenten, onderzoekers 
en ondernemers samenwerken aan het ontwikkelen 
van nieuwe producten). 
 

3. Beneden aan de T-splitsing in Spaubeek gaat u 
R (Grindakker) over de asfaltweg.  
Negeer 3 zijwegen rechts. Aan de 4-sprong bij 
zitbank gaat u R. Meteen daarna aan de 3-sprong 
gaat u weer R. De weg buigt naar links. Negeer bij 
ANWB-wegwijzer zijweg links. Meteen daarna 
gaat u bij verkeersspiegel R (Hobbelrade) 
omhoog, langs het leuke huis  
(nr. 49) uit 1916.  Aan de kruising bij stenen 
wegkruis loopt u RD verder omhoog.  
 

(Bij huisnr. 81 passeert u bij groot muurkruis de 
voormalige carréhoeve “de Borgh” daterend uit 
1729).  
 

Meteen na huisnr. 107 gaat u bij verbodsbord L 
(geel) over het pad gelegen tussen 2 huizen, dat 
even verder een smal dalend pad langs een haag 
wordt. Beneden maakt het pad een haakse bocht 
naar links en wordt een  breed graspad. Aan de  
T-splitsing gaat u L (geel)  de veldweg omlaag. 
Aan de asfaltweg bij wegkruis type vliegermodel 
(1865) in Spaubeek, gaat u R omhoog. Aan de 
kruising voor de H. Laurentiuskerk gaat u RD 
(Bongerd/blauw).  
 

(Volg vanaf hier de blauwe route tot nader order. De 
kerk (1924-1926) is met Nievelsteiner zandsteen 
gebouwd op de locatie van een uit 1837 stammende 
kerk.  Via de linker deur kunt u via de Mariakapel het 
interieur van de kerk bekijken. Aan het grote 
dwarsschip zijn vier kapellen gebouwd).  
 

4. Meteen voorbij de kerk gaat u bij het mooie 
huis (nr. 6) L over het pad langs de supermarkt.   
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(Op het plein staan zitbanken en het kunstwerk 
“Ontmoeting”).  
 

Vlak daarna gaat u L (Kerkstraat) de asfaltweg 
omlaag. Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u R 
(Merelstraat). Negeer doodlopende klinkerweg 
rechts omhoog (Vinkenstraat). Waar de weg bij 
huisnr. 40 naar rechts buigt, gaat u L  het 
klinkerpad omlaag, dat eindje verder naar rechts 
buigt. Beneden maakt het pad na bruggetje over 
het Hoogbeeksken een haakse bocht naar links 
met even veder links van u het beekje.  Aan de 
voorrangsweg gaat u R omhoog. Negeer meteen 
doodlopende zijweg links. Na 100 m gaat u aan de 
3-sprong bij ANWB-wegwijzer L (Heggerweg) 
omhoog. Na 30 m gaat u tegenover groot 
wegkruis R (Kupstraat). Meteen daarna gaat u  L 
de klinkerweg omhoog, die een mooi stijgend hol 
breed pad wordt. 
 

5. Negeer zijpad rechts.  (Na 400 m heeft u boven  
mooi uitzicht). Waar boven de dalende veldweg 
naar rechts buigt, gaat u scherp L het prachtige 
holle pad omlaag. Beneden gaat u L over de 
veldweg/asfaltweg. Aan de 3-sprong gaat u R 
(Diependaalweg) over de asfaltweg/veldweg. 
Negeer zijpaadjes en blijf  1 km het leuke bospad 
RD omhoog volgen door het natuurgebied 
Diependaal.  
 

(Na 800 m passeert u rechts een trappenpad waar 
het geologisch monument Diependaal ligt (zie 
infobord)).  
 

Boven loopt u RD over het licht stijgende pad 
langs de akker. Na 150 m gaat u aan de  
T-splitsing R de brede veldweg omhoog. Boven 
aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L omlaag. 
Beneden aan de volgende 3-sprong gaat u RD 
omhoog.   
 

6. Boven aan de kruising bij zitbank gaat u R. 
(Een mooie pauzeplek). Vlak daarna aan de 
kruising gaat u L met voor u de St. Remigiuskerk 
in Schimmert met de 65 m hoge kerktoren.  
Beneden aan de T-splitsing gaat u R  omlaag. (Bij 
uitstroom van regenwaterbuffer passeert u een 
zitbank). De veldweg wordt, in Spaubeek, een 
asfaltweg, die u RD (Hondsgracht)  volgt. Aan de 

voorrangsweg gaat u R omlaag.  Voorbij  
huisnr. 93 (tegenover nr. 114) gaat u bij 
verbodsbord L  (Holterweg) omhoog langs 
huisnr. 87.  
 

(Op zondag kunt u naar het leuke tuinterras 
Pieterpoort Boslounge lopen (400 m). Volg dan bij 
huisnr. 93 RD de weg en neem de eerste weg R (Op 
’t Broek). Voorbij huisnr. 6 ligt rechts het terras, open 
van 10.00 tot 17.00 uur).    
 

Vlak daarna wordt de asfaltweg een mooi hol 
stijgend pad.  Boven wordt het hol pad een 
graspad dat u RD volgt. Na 400 m gaat u aan de 3-
sprong R over de veldweg. Vlak daarna gaat u 
aan de Y-splitsing L (zwart/Ommetje Genhout) 
met rechts een grote laagstamboomgaard met 
hagelnetten. (U verlaat hier de blauwe route).  
 

7. Negeer voetpad links. Na 500 m gaat u aan de 
4-srong bij zitbank L (geel/zwart). (Volg vanaf nu 
tot het einde de gele route). Voor het witte huis “In 
de Wolzak” gaat u L omlaag. Aan de 3-sprong 
gaat u RD omhoog. Aan de 4-sprong bij 
grenssteen en het plaatsnaambord  Genhout 
(Groot Genhout), loopt u RD. Negeer grindweg 
links. Steek de doorgaande weg over en loop bij 
verbodsbord en verkeersspiegel RD over de 
dalende holle veldweg. 
 

8. Beneden aan de 4-sprong, nabij trafohuisje 
gaat u RD. Aan de kruising bij zitbank en 
veldkruis aan grote plank gaat u R 
(Maastrichterstraat). Aan de Y-splitsing gaat u L.  
 

(Voor u ziet u de kerk van Neerbeek. Even verder 
passeert u links een veld met maar liefst 8000 
hortensia struiken, die door schaduwnetten 
beschermd worden tegen de felle zon en wanneer 
nodig water krijgen door middel van 

druppelbevloeiing.  Interesse, ga dan  naar hortensia 

kwekerij Stevens, Geverikerstraat 97, Beek). 
 

Negeer graspad rechts. Aan de kruising RD. Aan 
de T-splitsing gaat u L. Aan de ongelijke kruising 
gaat u L terug naar Tuinrestaurant Oude Pastorie, 
de sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken. 

 
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.   

 


