806 BEEK 11,6 km – 6 km
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Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u eerst door het mooie park langs kasteelhoeve Genbroek en
dan komt u in de buurtschap Geverik. Dan over veldwegen naar de buurtschapppen Klein-Genhout en
Groot-Genhout. De terugweg gaat over een plateau met ver uitzicht en via leuke bospaadjes in het
Kelmonderbos komt u weer bij de brasserie met leuk terras. Neem zelf proviand mee, er staan voldoende
zitbanken onderweg. U kunt de wandeling inkorten tot 6km. De brasserie is elke dag open.
GPS- afstand 11600 m, looptijd 2.25 uur en hoogteverschil 46 m.

blz 2 van 4
Startpunt: Brasserie ’t Schip, Markt 108, Beek.
U kunt gratis parkeren op het Onze Lieve Vrouwenplein. Voor navigatie: Veldekelaan 15, Beek. U rijdt van
Maastricht Beek binnen en bij de verkeerslichten RD. Neem de eerste weg L en dan de eerste weg R.

806 BEEK 11,6 km – 6 km
Start Parkeerplaats Onze Lieve Vrouwenplein:
Met uw rug naar de parkeerplaats steekt u de
Veldekelaan over en loopt u RD (Labouréstraat)
de eenrichtingsweg in. Steek via zebrapad de
doorgaande weg over en ga R. Neem nu de
eerste weg scherp L. Meteen daarna aan de 3sprong gaat u R (Markt). Steek RD de Markt over
en u komt bij de brasserie.
Startpunt: Brasserie ’t Schip, Markt 108.
1. Met uw gezicht naar de ingang van de
brasserie gaat u R. Meteen daarna gaat u R
(Marktstraat) de eenrichtingsweg in. Aan de Tsplitsing voor het “oude” raadhuis (1887) gaat u L
(Raadhuisstraat).
(Rechts naast het oude raadhuis (van 1845-1887
notarishuis) staat het voormalige postkantoor (19101954). Nu horen beide gebouwen bij het huidige
gemeentehuis. De route volgende passeert u links de
Hervormde kerk (1837) met links daarvan de
begraafplaats).
Aan de kruising bij wegkruis (1859) en Joods
monument
gaat
u
R
(Molenstraat)
de
eenrichtingsweg in.
(Hier staat links aan de kruising de grote Hervormde
pastorie (1723)).
Aan de volgende
(Synagogepad).

kruising

gaat

u

L

(Van 1866 tot 1954 had Beek een Joodse synagoge.
Deze stond hier in de Molenstraat, op de plek waar
deze straat kruist met het Synagogepad. Aan de
gevel van de woning, vlak voor het Synagogepad,
hangt een plaquette die verwijst naar de voormalige
synagoge).
Aan de T-splitsing gaat u R. (In deze straat
(Gundelfingenstraat) stoomt links de Keutelbeek).
Negeer
meteen
voorbij
het
kunstwerk
“bootschappen” tegelpad rechts omlaag.
(De kunstenaar Erik Habets heeft de leerlingen van
groep 7 en 8 van de openbare basisschool “de Kring”
actief betrokken in het maakproces van het beeld).
Vlak daarna gaat u boven aan de T-splitsing R
omlaag. Negeer meteen breed trappenpad links
omhoog.

(Als u deze trap omhoog loopt, dan komt u boven bij
de bijzondere kapel van Onze Lieve Vrouw van de
Wonderdadige Medaille (1955)).
Na 40 m gaat u L over het voetpad met rechts
van u de Keutelbeek. Het pad buigt boven naar
rechts en u steekt de Keutelbeek over. Volg nu
het pad door het park met links beneden van u de
overloop van de kasteelvijvers waar doorheen de
8 km lange Keutelbeek, een zijbeekje van de
Geleenbeek, stroomt. Aan de 3-sprong voor
vijver gaat u R verder door het park met rechts
boven van u de asfaltweg. U passeert 2
zitbanken.
(Links heeft u mooi uitzicht op kasteel Genbroek. De
kasteelhoeve Genbroek wordt reeds in 1381 als
grootleen van het Huis Valkenburg genoemd en krijgt
in het begin van de 17de eeuw zijn huidige vorm. Het
omliggende park heeft een totale oppervlakte van
18,5 hectare en is in 1994 in de oorspronkelijke
Engelse landschapsstijl teruggebracht. Het is nu een
beschermd natuurgebied).
Steek bij bomenlaan de klinkerweg (oprijlaan
kasteel) over en volg bij bordje “Kelmonderbos”
RD het pad omhoog. Aan de 3-sprong gaat u RD
over het dalend pad dat naar links buigt. Aan de
volgende 3-sprong gaat u R over het (gras)pad
met links van u een groot grasveld en rechts de
bosrand. Aan de 4-sprong, met links een
graspaadje,
loopt u RD het smalle bos in.
Beneden buigt het pad buigt naar links met nu
links van u het groot grasveld.
2. Beneden aan de T-splitsing gaat u R door de
bomenlaan verder door het park. Aan de 4sprong gaat u R het pad omhoog met links van u
afrastering van weiland en rechts de bosrand. Het
pad wordt een veldweg, die u RD volgt.
(Rechts ziet u woningen in het buurtschap Geverik
met daarboven kantoorgebouwen gelegen langs de
A-2 bij het vliegveld Maastricht-Aachen Airport).
Negeer zijpad links omhoog en meteen daarna
zijpad rechts. Aan de asfaltweg in Geverik bij
waterput en zitbank gaat u L met rechts van u het
kunstwerk “Samenklank”. Bij de grote Mariakapel
gaat u RD de doorgaande weg omhoog.
(De kapel werd in 1861 gebouwd in opdracht van de
familie Corten, de toenmalige eigenaars van de
naastgelegen Geverikerhof).

Na 100 m passeert u de mooie carréboerderij
Geverikerhof (nr. 16) ook wel Hoeve Corten
genoemd.
(Deze rijksmonumentale carré boerderij dateert uit
1650 maar heeft gewelfde kelders uit de 12e eeuw.
De jaartalankers boven de poort (1782) hebben
alleen betrekking op het bouwjaar van het poorthuis.
Door het bouwen van het poorthuis werd de hoeve
een carré boerderij).
Negeer doodlopende zijweg rechts (Veenweg).
Meteen daarna tegenover huisnr. 25 gaat u bij
verbodsbord L (Geverikerweg) over de veldweg,
die u 800 m. RD volgt. Aan de 3-sprong loopt u
RD omlaag links. Aan de asfaltweg in Kelmond
gaat u L omlaag. Negeer links voetpad/klaphek.
Voor de Keutelbeek buigt de weg naar rechts.
Vlak daarna aan de 3-sprong bij Mariakapel
(1903/zie
infobordje)
gaat
u
RD
(Kelmonderhofweg).
(Degene die 6 km loopt, gaat hier L (Eerdshaag).
Vlak daarna bij huisnr. 10 gaat u L (Beekerveld) de
smalle asfaltweg omhoog. Ga dan verder bij **** in
punt 4).
Aan de 3-sprong gaat u L (Holleweg) omhoog.
3. Boven bij zitbank en wegkruis steekt u de
voorrangsweg over en loop bij verbodsbord RD
(Holenweg/rood) de veldweg omhoog.
(Boven heeft u rechts mooi uitzicht op de Sint
Hubertusmolen (1802). In de verte ziet u rechts de 65
m. hoge kerktoren van de St. Remigius kerk (1926) in
Schimmert en rechts daarvan de niet meer in dienst
zijnde 38 m. hoge rijksmonumentale watertoren van
Schimmert (1927)).
Aan de 4-sprong gaat u L.
(Hier lopend op het Plateau van Schimmert ziet u
voor u de groene spits van de kerktoren van de St.
Hubertuskerk (1937) in Groot Genhout).
Aan de smalle asfaltweg aan de rand van het
buurtschap Klein-Genhout gaat u R. Vlak daarna
gaat u L (Meidoornweg) over de veldweg. Aan de
3-sprong in Groot-Genhout gaat u RD. Aan de Tsplitsing gaat u R. Vlak daarna aan de 5-sprong
gaat u scherp L (Hubertusstraat 31). De asfaltweg
wordt bij verbodsbord een veldweg, die u RD
volgt. Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u L over
de asfaltweg. Aan de volgende 4-sprong loopt u
RD
over
de
veldweg
onder
de
hoogspanningskabels door. (Rechts beneden ziet
u woningen in Spaubeek). Aan de 4-sprong met
asfaltweg gaat u bij verbodsbord RD (Tweede
Hofweg) over de veldweg. Negeer zijpaden rechts
en volg de dalende veldweg. Bij regenwaterbuffer
verlaat u het bos. (Rechts ziet u de St. Callistuskerk
(1933) in Neerbeek).
4. Beneden aan de T-splitsing gaat u L onder de
hoogspanningskabels door. Aan de ongelijke 3-

blz 3 van 4
sprong gaat RD (Ommetje Genhout). Negeer
boven klaphek/zijpad rechts. Aan de 4-sprong bij
picknickbank gaat u bij verbodsbord RD
(Eykgraaf) over de stijgende veldweg/”bosweg”.
Negeer klaphek rechts. Steek bij wegkruis de
doorgaande weg en fietspad over en loop RD
over de veldweg. Steek de volgende doorgaande
weg over en loop bij wegkruis RD (Eerdshaag) de
asfaltweg omlaag.
(Beneden bij plaatnaambord “einde bebouwde kom
Kelmond” ziet u links boven de bijzondere woning en
de “kunstheuvel” van de beroemde beeldhouwer
Arthur Sproncken o.a. bekend om zijn grote bronzen
paardentorso´s).
Bij huisnr. 10 gaat u R (Beekerveld) de smalle
asfaltweg omhoog. ****Boven bij breed ijzeren
hek gaat u L via het blauwe draaihekje (stegelke)
over het voetpad, gelegen tussen afrasteringen,
omlaag. Via volgende stegelke loopt u via het
trappenpad het Kelmonderbos binnen. Meteen
daarna bij grote “steen” loopt u RD het bospad
omlaag. Beneden aan de 3-sprong bij ijzeren hek
gaat u R omhoog.
5. Aan de 3-sprong bij boomstamzitbank gaat u
RD. Boven aan de Y-splitsing gaat u R het steile
(even) pad omhoog. (negeer paadjes rechts)
Boven aan de 3-sprong bij trappenpad gaat u R
met links van u een grasveld. Voorbij grote
infoborden gaat u L de veldweg omlaag met
rechts van u een hoge beukenhaag. Aan de 3sprong, met links het grote scoutinggebouw van
scouting Sint Martinus, gaat u R de veldweg
omlaag en loop beneden via de brede klinkerweg
onder de brug door. Aan de T-splitsing in Beek
gaat u R. Loop links van de weg. Beneden aan de
rotonde en bij het kunstwerk “Orpheus” (stenen
zuil) gaat u L omlaag. Negeer zijweg links
(Molenberg). Voorbij huisnr. 8 en bij het
kunstwerk Nachtwacht “de Baeker kleppermen”
gaat u R (Gasthuissteeg) over de klinkerweg.
Aan de T-splitsing gaat u L. Voor de St.
Martinuskerk gaat u R (Achter de Beek) met links
van u de Keutelbeek.
(Van 1888-'1910 werd de huidige kerk gefaseerd met
turfsteen en zandsteen in neo-romaanse stijl
gebouwd. De verdwenen vieringdakruiter (torentje) is
in 1998 herplaatst en is voorzien van een carillon. Elk
heel uur dat het carillon speelt, draait de engel die
boven op het torentje staat).
Aan de 3-sprong gaat u L (Achter de Beek) de
eenrichtingsweg in verder langs de kerk.
(U passeert meteen rechts café Frusch “de
Hoeskamer van Beak”, het oudste café (1885) van
Beek. Even verder passeert u links enkele oude
graven, die hier op het voormalige kerkhof staan).
Aan de T-splitsing gaat u L. Meteen daarna gaat u
R (Markt).

(U kunt hier L naar de hoofdingang van de kerk met
het mooie klokkentorentje lopen, waar u binnen het
mooie interieur met o.a. een prachtig beschilderd
koor kunt bezichtigen. De prachtige glas-in-lood
ramen dateren van rond 1900. Achter in de kerk staat
een beeld van St. Martinus (op paard), dat al in de
vorige kerk stond. In de kerk liggen ook enkele 16e –
17e eeuwse grafzerken).

blz 4 van 4
Negeer twee zijwegen rechts en u komt weer bij
brasserie ’t Schip, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het grote terras
de wandeling kunt afsluiten met een hapje en
drankje.
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