219. BEEK 6,3 km
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Deze gemakkelijke wandeling over het Plateau van Schimmert zonder hellingen gaat over veldwegen met
rondom weids uitzicht, lekker uitwaaien dus!
Startpunt: Café Restaurant Aan de Meule, Schimmerterweg 17, Beek.
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219. BEEK 6,3 km
1. Met uw rug naar het café gaat u L. Meteen
voorbij de St. Hubertusmolen (1802) gaat u bij
verbodsbord R (Netelenstruikweg/zwart) over de
veldweg.
(U loopt hier over het Plateau van Schimmert. Voor u
ziet u de groene spits van de kerktoren (1937) in
Groot Genhout).
Aan de kruising gaat u RD. Steek aan de rand van
Klein Genhout de asfaltweg over en loop RD
(zwart) over het brede pad.
(Volg vanaf hier de rest van de route de zwarte
paaltjes, voor zover nog aanwezig).
Aan de 3-sprong bij voetbalveld van GSV ’28 gaat
u L. Aan de asfaltweg gaat u R over het
trottoir. Aan de 4-sprong bij twee zitbanken, twee
wegkruisen en een kunstwerk gaat u L. Meteen
daarna gaat u R over de veldweg, die geruime tijd
RD volgt.
2. Na ruim 800 m gaat u beneden aan de ongelijke
4-sprong RD over het graspad. Aan de T-splitsing
gaat u R over de veldweg.
(Voor u ziet u St. Callistuskerk (1933) in Neerbeek,
schuin rechts de flats in Geleen-Zuid. Links ziet u
schoorstenen op het circa 800 ha. grote Chemelot
complex waarop circa 150 bedrijven zijn gevestigd
o.a. DSM, SABIC en de Brightlands Chemelot
Campus. Op de campus zijn tientallen bedrijven en
instellingen gevestigd zijn, waar studenten,
onderzoekers en ondernemers samenwerken aan het
ontwikkelen van nieuwe producten).
Aan
de
3-sprong
bij
uitstroom
van
regenwaterbuffer gaat u R omhoog. Negeer
zijpaden en volg RD de stijgende veldweg, die
even door de bosrand van het Vrouwenbos loopt.
Steek boven de asfaltweg over en loop RD over
de veldweg met rechts de kerk in Groot Genhout
en links mooi uitzicht over het Geleendal. Aan de
kruising bij grenssteen en plaatsnaambord
Genhout (Groot Genhout) gaat u bij verbodsbord
L (zwart/geel) de smalle asfaltweg omlaag.
(De grensteen 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. In 1661 liep u dus hier
Spaans grondgebied binnen).
3. Aan de 3-sprong gaat u RD.(negeer doodlopende
pad links) Aan de 3-sprong bij het witte huis met
nr. 1, genaamd “In de Wolzak” en grenssteen
gaat u R de veldweg omhoog. Aan de 3-sprong
van veldwegen bij zitbank gaat u R. Negeer na
500 m voetpad rechts. Aan de T-splitsing gaat u
R. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R. Aan de
Y-splitsing voorbij zitbank gaat u R. Bij wegkruis
in Groot Genhout gaat u R over de asfaltweg.
4. Bij huisnr. 74 gaat u L over de asfaltweg, die
een veldweg wordt.
(U passeert hier de rijksmonumentale carréboerderij
Benedenste Hoeve van Printhagen (1744). Bij ingang
(nr. 2) passeert u rechts het voormalig bakovenhuis
van de hoeve. (Meteen rechts ziet u de mooie in- en
uitgezwenkte topgevel met speklagen van mergel).
Aan de asfaltweg bij verkeersspiegel gaat u R
verder langs de hoeve (2 A), die gebouwd is
rondom twee binnenplaatsen. Aan de T-splitsing
gaat u L.
(Even verder ziet u links de 65 m hoge kerktoren van
de St. Remigiuskerk (1926) en de 38 m hoge
rijksmonumentale watertoren (1927) in Schimmert.
Rechts ziet u weer de St. Hubertusmolen).
Aan de 4-sprong bij wegkruis, twee zitbanken en
links de rijks monumentale carréboerderij
Bovenste Hoeve van Printhagen (1806), die
bestaat uit drie losse vleugels om een ruime
binnenplaats, loopt u RD over de veldweg.
(De tekst bij het wegkruis bevat een chronogram (de
hoofdletters stellen Romeinse cijfers voor).. Als je per
regel de cijfers optelt, krijg je de getallen 16, 171,
672, 1011, 123 en 18. Deze getallen opgeteld levert
2011, het jaar waarin dit kruis geplaatst is).
Aan de T-splitsing gaat u R. Aan de 4-sprong gaat
u L terug naar het café-restaurant, de sponsor
van deze wandeling, waar u binnen of op het
terras nog iets kunt eten of drinken. Er is ook een
kleine speeltuin.

De Sint Hubertusmolen uit 1802 is van het type standerdmolen en getimmerd van hout. Deze korenmolen werd
gebouwd in opdracht van Willem Kerkhoffs uit Klein Genhout. Tegenover de molen liet hij enige jaren later een
molenaarshuis
op
het
erf
bouwen.
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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.

