650 SPAUBEEK 9,8 km
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Tijdens deze afwisselende wandeling met wat heuvels wandelt u omhoog naar het Vrouwenbos en dan
verder over een mooi plateau naar het Spaubekerbos. U daalt af via een prachtig hol bospad en dan loopt
u naar de mooie St. Annakapel. Het laatste stuk gaat even langs de Geleenbeek en een mooi stuk door het
bos. Neem zelf proviand mee voor onderweg, er staan enkele zitbanken.
GPS-afstand 9800 m, looptijd 2 uur en hoogteverschil 68 m.
Startpunt: Parkeerplaats Sint Jansmolen, Sint Jansgeleen 3, Spaubeek.

blz 2 van 3

650 SPAUBEEK 9,8 km
1. Met uw rug naar de ingangspoort gaat u R
over de asfaltweg en steek dan de Geleenbeek en
de spoorlijn Heerlen-Sittard over.
(Het witte gebouw meteen rechts is de Voorburcht,
die een overblijfsel is van kasteel Sint Jansgeleen dat
tussen Geleen en Spaubeek stond Zie infobordje).
Negeer bij wegkruis inrit naar de mooie
voormalige hoeve Sint Jansgeleen (1720) met
haar mooie speklagen van mergel. (Zie infobordje
naast toegangspoort). Vlak daarna aan de
voorrangsweg gaat u L over het fietspad en loop
onder het autowegviaduct door van de A-76
(Aken-Antwerpen). Steek bij de verkeerslichten
via het fietspad R de doorgaande weg over en
loop bij zitbank RD het fietspad omhoog richting
Neerbeek. (U loopt nu parallel aan de op- afrit van de
A-76). Negeer zijweg links en loop verder RD
parallel aan de afrit van de autoweg. Negeer
veldweg schuin links. (Voor u ziet de kerk van
Neerbeek). Bij straatnaamsteen gaat u nu de
eerste veldweg L (Weidenweg) in.
(Voor u ziet u woningen in Spaubeek en links
gebouwen van het gasstation).
De veldweg buigt naar rechts. Boven aan de 3sprong gaat u L. Steek bij wegkruis de
doorgaande
weg
over
en
loop
RD
(Maastrichterstraat) over de veldweg. Aan de Ysplitsing gaat u L (geel). (Voor u ziet u de St.
Martinuskerk in Beek).
2. Aan de 3-sprong bij uitstroom van
regenwaterbuffer Vrouwenbosch gaat u L (geel)
omhoog. Aan de 3-sprong bij zitbank voor het
Vrouwenbosch gaat u schuin R (geel) over het
smalle pad, dat een mooi hol stijgend bospad
wordt. Boven aan de T-splitsing bij grensteen
gaat u L (zwart) over de licht stijgende veldweg.
(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. Lopend over de veldweg
lag het linker gedeelte toen op Spaans grondgebied.)
Steek boven de asfaltweg over en loop RD (zwart)
over de veldweg met rechts de Hubertuskerk
(1936-1937) in Groot Genhout en links mooi
uitzicht over het Geleendal. Aan de kruising bij
grensteen en plaatsnaambord Genhout (Groot

Genhout) gaat u bij verbodsbord L (zwart/geel) de
smalle asfaltweg omlaag. Aan de 3-sprong gaat u
RD (zwart/geel). Aan de 3-sprong bij huisnr. 1 (In
de Wolzak) gaat u R (zwart/geel) de veldweg
omhoog. Aan de 3-sprong bij zitbank loopt u
verder RD over de veldweg.
(U loopt nu aan de rand van het plateau van
Schimmert met rondom mooi uitzicht).
Aan de 4-sprong loopt u RD.
(Rechts ziet u de 65 m hoge kerktoren van de St.
Remigiuskerk Schimmert en even verder links
beneden de St. Laurentiuskerk in Spaubeek).
De veldweg wordt een eind verder een mooie
holle dalende weg.
3. Beneden in Spaubeek bij stenen wegkruis gaat
u L de doorgaande weg omlaag. Neem de eerste
weg R (Op ’t Broek). Aan de 3-sprong gaat u R
de smallere weg omhoog Bij groot wegkruis en
zitbank gaat u RD (Grubbenweg) met links van u
het hellingbos Spaubekerbos met de vele mooie
beukenbomen. Aan de Y-splitsing gaat u R (rode
driehoek op geel plaatje) over de verharde weg.
Negeer zijweg rechts en loop verder RD (rode
driehoek) over de verharde licht stijgende mooie
holle weg. Aan de 3-sprong gaat u L (rode
driehoek) Aan de T-splitsing gaat u L
(blauw/rood-wit) omhoog.
4. Boven aan de 3-sprong bij zitbank (een fijn
pauzeplekje) gaat u R (blauw) de holle weg omlaag.
(Als u hier L gaat, dan heeft u na 150 m uitzicht op de
groeve Spaubeek).
Neem nu het eerste pad L (blauw/rood-wit) dat na
150 m een mooi hol dalend bospad wordt, dat u 1
km RD (blauw) door het natuurgebied Diependaal
volgt.
(Na 200 m passeert u links bij trapjes het geologisch
monument Diependaal. Zie infobord).
Beneden aan de 3-sprong bij regenwaterbuffer
gaat u RD. Vlak daarna aan de 3-sprong bij
wegkruis in het buurtschap Hegge gaat u RD. Vlak
daarna aan de voorrangsweg gaat u L. Meteen
daarna
gaat
u
R
(Heggerweg
5+5a/
Dijkenallee/rood-wit). Aan de 3-sprong RD over de
veldweg in.
(Als u hier 100 m R gaat, dan komt u bij het kasteeltje
Huis ten Dijcken (zie infobord).

De route volgend ziet u voor u in het bos het groene
torentje van het voormalig retraitehuis St. Ignatius
(1923) in Spaubeek).
De veldweg buigt naar links en loopt parallel aan
de autoweg. Aan de asfaltweg in Spaubeek gaat u
R en u steekt de autoweg over. De doorgaande
weg buigt naar links en u steekt bij het NS-station
Spaubeek de spoorwegovergang over. Meteen
daarna aan de 3-sprong gaat u R (Oude Kerk).
Negeer fietspad rechts. Negeer bij wegkruis
doodlopende weg rechts. Meteen daarna gaat u R
(Oude Kerk 4-8) over de doodlopende weg, die
naar links buigt.
5. Bij de Sint Annakapel gaat u voorbij zitbank L
het bospaadje in langs het grote infobord. Na
klaphek gaat u meteen L.
(De St. Annakapel is in 1865 gebouwd op de plaats
van de oude parochiekerk van Spaubeek. Ze is in
1989 gerestaureerd. Het IVN-Spaubeek heeft een
aantal grote geologisch interessante keien uitgestald
in de tuin rondom de kapel).

blz 3 van 3
Aan de asfaltweg gaat u RD door klaphek. Volg
het pad en na bruggetje met zitbank (mooi
uitzicht op meanderende Geleenbeek,) richting
volgend klaphek. Dan R over asfaltweg. Negeer
na de brug meteen graspad links en neem dan
het eerste bospad L.
(Even verder ziet u rechts boven het voormalig
retraitehuis St. Ignatius).
Negeer zijpaden en blijf het brede bospad RD
volgen. (U passeert een mooie vijver en zitbank).
Aan de T-splitsing gaat u L langs een ijzeren hek.
Negeer zijpaden en volg geruime tijd het brede
bospad RD (oranje). Aan de 4-sprong bij weiland
en gele gaspaaltjes gaat u L over het brede pad
richting molen St. Jansgeleen. Aan de 3-sprong
gaat u L en u steekt de voormalige, inmiddels
verlandde, molentak van de Geleenbeek over.
(Bij het tweede poortje/begin wit gebouw is/was de
watermolen St. Jansgeleen).
Aan het einde van de gerestaureerde “schuur”
gaat u R en komt weer bij het beginpunt.
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