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Dit is een gemakkelijke wandeling om de mooie omgeving van Beek te verkennen. U wandelt eerst naar de 
boskapel O. L. Vrouw  van de Wonderdadige Medaille. Vervolgens loopt u via leuke bospaadjes naar het 
buurtschap Kelmond. Via veldweg komt u in het buurtschap Klein Genhout en dan wandelt u langs akkers 
en weilanden terug naar Kelmond. U komt even in Geverik en via leuke paadjes wandelt u door het park 
langs het mooie kasteel met vijver. Aan het eind is een terras. Neem zelf proviand mee. Er staan enkele 
zitbanken. U kunt de route inkorten tot 6 km wat ook een leuk rondje is. In Genhout kunt u naar Gasterie 
Genhout Treft lopen. 
 

Startpunt: Brasserie restaurant De Poort, Burg.Janssenstraat 26, Beek.  Tel:046-7370011.  
Geopend: Dagelijks vanaf 11.00 uur, woensdag 10.00 uur, zondag 12.00 uur, maandag gesloten. 
Parkeer achter de kerk op de rustige parkeerplaats, navigatie: Achter de Beek 1, Beek. 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,76 km  2.10 uur  45 m  63 m 
 

 
 

964. BEEK 9,8 km – 6 km 
 

1. Met uw rug naar de brasserie gaat u R. Negeer 
zijwegen.  
 

(U passeert meteen links  de mooie St. Martinuskerk 
(1888–1903) met het mooie klokkentorentje. Het 
mooie interieur van de kerk met o.a. een prachtig 
beschilderd koor kunt u 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 (1633 – 1835) stond. In de 
kerk liggen ook enkele 16e – 17e eeuwse grafzerken).  
 

Na bijna 150 m gaat u aan de doorgaande weg bij 
stenen wegkruis (1859) en Joods monument L 
(Brugstraat).  
 

(Hier staat rechts aan de kruising de grote 
Hervormde pastorie (1723).  
 

Bij appartementencomplex en het kunstwerk 
“Nachtwacht Baeker kleppermen” gaat u R 
(Gundelfingenstraat) met links de Keutelbeek.  
Negeer zijwegen. Na 300 m aan de T-splitsing 
voorbij het kunstwerk “bootschappen” gaat u R 
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).  
 

Meteen daarna gaat u L (pijl) het brede 
trappenpad met leuning omhoog. Boven bij 
klinkerweg en zitbank loopt u RD (pijl) de 
volgende brede trap omhoog. Voor de Onze Lieve 
Vrouw van de Wonderdadige Medaillekapel 
(1955/zie infobordje) en bij zitbank gaat u L (rood) 
het bospad door het Klemonderbos omhoog. 
Negeer  zijpaden.  Na bijna 100 m gaat u aan de 3-
sprong  R (pijl) de bosweg verder omhoog die 
meteen daarna naar links buigt.  Aan de 4-sprong 
gaat u R (pijl) met rechts het grote clubgebouw 

van scouting Sint Martinus. Bij  de ingang van het 
scoutingterrein en bij parkeerplaats gaat u L.  
Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing bij 
verbodsbord R de veldweg omhoog met rechts 
een groot grasveld en links de hoge haag van 
laagstamboomgaard. 
 

2. Waar  de veldweg na 300 m naar links buigt, 
gaat u bij infoborden R over het graspaadje.  Aan 
de Y-splitsing in het bos gaat L het smalle 
bospaadje omlaag. (U loopt dus niet het trappenpad 
omlaag).  Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
RD verder (even) omlaag door het Kelmonderbos.  
Volgende Y-splitsing RD. Aan de 3-sprong bij 
boomzitbank gaat u RD. Aan de 3-sprong bij 
ijzeren hek gaat u R. Via brug steekt u de 
Keutelbeek over. Meteen daarna  gaat u aan de T-
splitsing L met links van het Keutelbeekje. Even 
verder steekt u via brug een zijbeekje van de 
Keutelbeek  over.  Bij breed ijzeren hek gaat u 
door het ijzeren klaphek en volg RD het pad met 
links van u het 7 km lange Keutelbeekje, een 
zijbeekje van de Geleenbeek  en rechts van u een 
grote regenwaterbuffer.  Via  volgende klaphekje 
loopt u in Kelmond  RD over de asfaltweg.  
 

(Degene die 6 km loopt, gaat hier R over de 
asfaltweg.. Ga dan verder bij punt 5).   
 

3. Meteen daarna aan de 3-sprong, het knooppunt 
van de wandeling, gaat u bij Mariakapel (1903/zie 
infobordje)  L (Eerdshaag) omhoog. Negeer vlak 
daarna zijweg links omhoog  (Beekerveld).  
 

(Omhoog lopend ziet u (afhankelijk van jaargetijde) 
even verder bij brievenbus met nummer 11A   rechts 
boven de bijzondere woning en “kunstheuvel” van de 
beroemde beeldhouwer Arthur Sproncken o.a. 
bekend om zijn grote bronzen paardentorso´s. 

tel:046-7370011
http://www.depoortbeek.nl/
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Even verder bij bord “einde bebouwde kom Kelmond” 
heeft u ook weer zicht op de bijzondere woning).  
 

Steek boven bij wegkruis de voorrangsweg over 
en loop bij verbodsbord RD de veldweg omhoog.  
 

(Boven ziet u rechts de groene koperen spits van de 
kerktoren van de St. Hubertuskerk (1936-1937) in 
Groot Genhout. Voor u ziet u o.a. schoorstenen op 
het circa 800 ha. grote Chemelot terrein waar  circa 
150 bedrijven zijn gevestigd o.a. DSM, SABIC en de 
Chemelot Campus.  
 

Aan het  betonnen twee richtingen fietspad met 
straatlantaarns gaat u R omhoog. Aan het eind 
van het fietspad en bij het begin van de 
buurtschap Klein-Genhout gaat u R (Hogeweg) 
over de smalle asfaltweg. Aan de 4-sprong gaat u 
bij verbodsbord RD over de veldweg/graspad.  
Aan de T-splitsing voor het voetbalveld van GSV 
’28 gaat u L over het pad. Aan de asfaltweg in 
Groot–Genhout gaat u R en u passeert de 
hoofdingang van het Jean Nijsten sportpark. 
Meteen daarna aan de 3-sprong bij 
peuterspeelzaal BieNeeke gaat u RD verder langs 
de rand van Groot–Genhout.  
 

(Als u wilt pauzeren kunt u hier naar Gasterie 
Genhout Treft (met terras) lopen (bijn150 m). G ahier 
dan aan de 3-sprong L. Aan de kruising gaat R en na 
100 m komt u links bij Gasterie Genhout Treft. 
Dinsdag gesloten).   
 

Waar de asfaltweg bij huisnr.14 naar links buigt, 
gaat u R (Meidoornweg) over de grindweg, die 
vlak daarna een veldweg wordt.  
 

(U loopt hier over het plateau van Schimmert. In de 
verte ziet u voor u de Sint Hubertusmolen (1802)). 
 

4. Aan de smalle asfaltweg gaat u R. Vlak daarna 
gaat u aan de 4-sprong aan de rand van Klein 
Genhout L over de veldweg.  
 

(Schuin links voor u in de verte ziet u de 65 m hoge 
kerktoren van de St. Remigiuskerk (1926) in 
Schimmert en  rechts daarvan de 38 m hoge 
rijksmonumentale watertoren van Schimmert 
(1927/nu Belevingscentrum voor streekproducten De 
Reusch horeca). Even verder ziet u weer voor u de 
Sint Hubertusmolen).  
 

Aan de volgende 4-sprong gaat u R over het 
graspad/veldweg. Steek beneden de doorgaande 
weg over en loop bij zitbank en wegkruis RD 
(Holleweg) de smalle holle asfaltweg omlaag en u 
loopt beneden bij de voormalige betonfabriek 
Gelissen de buurtschap Kelmond binnen. Aan de 
T-splitsing gaat u R. Aan de 3-sprong bij zitbank 
en Mariakapel (1903) gaat u RD.  Volg nu de 
asfaltweg, die vlak daarna bij ingang van 
regenwaterbuffer links omhoog buigt.  
 

5.  Voorbij huisnr. 11 gaat u bij verbodsbord R 
(Geverikerweg/rood) de veldweg omhoog en volg  
nu 800 m deze licht stijgende veldweg RD.  
 

(Een eind verder ziet u voor u kantoren op 
bedrijvenpark Technoport Europe aan de autoweg A-

2. Mogelijk ziet u een vliegtuig opstijgen of dalen van 
of naar Maastricht Aachen Airport)   
 

Na 500 m gaat u aan de 3-sprong RD. Aan de 
doorgaande weg in het  buurtschap Geverik gaat 
u R omlaag. Negeer meteen daarna doodlopende 
zijweg links (Veenweg). U passeert meteen de 
mooie witte carré boerderij 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).  
 

Na 100 m gaat u voorbij de grote Mariakapel 
schuin R de asfaltweg omlaag met links van u het 
kunstwerk “Samenklank”.   
 

(De kapel werd in 1861 gebouwd in opdracht van de 
familie Corten, de toenmalige eigenaars van de 
naastgelegen Geverikerhof).   
 

Aan de 3-sprong bij waterput en zitbank gaat u bij 
verbodsbord R (rood) over de doodlopende 
veldweg. Negeer zijpad links en meteen daarna 
zijpad rechts omhoog. De veldweg wordt een 
smal pad. Aan de 4-sprong gaat u L over het 
brede pad door de bomenlaan met rechts 
grasland. Neem dan de eerste brede pad L 
omhoog. Vlak daarna  volgt u het pad dat bij 
groot grasveld naar links buigt en een smaller 
pad wordt. In het bos buigt het pad rechts 
omhoog. Aan de 4-sprong, met rechts een 
graspaadje, loopt u RD langs de zitbank met 
rechts nog steeds het grote grasveld. Aan de T-
splitsing gaat u R het brede pad omlaag.  
Beneden aan de 3-sprong gaat L over het 
smallere pad en u passeert meteen een zitbank 
met prachtig uitzicht op het kasteel. 
 

(De kasteelhoeve Genbroek wordt reeds in 1381 als 
grootleen van het Huis Valkenburg genoemd en krijgt 
in de 17de eeuw zijn huidige vorm. Het omliggende 
park (18,5 hectare) is in 1994 in de oorspronkelijke 
Engelse landschapsstijl teruggebracht)..  
 

Aan de T-splitsing gaat u L met rechts het 
Keutelbeekje.   
 

6. Negeer bij vijver en kasteelhoeve Genbroek 
rijks monumentaal stenen bruggetje (19e  eeuw) 
en bronhuisje (1e helft 19e eeuw) rechts en volg 
het pad verder RD door het kasteelpark. Voorbij 
zitbank en de grote links gelegen vijver gaat u 
aan de T-splitsing R het grindpad omhoog met 
rechts beneden van u de begroeide overloop van 
de vijver, waar doorheen de Keutelbeek stroomt. 
Negeer zijpad links richting woningen. Bij bordje 
“voetpad” en afsluitboom en voor stuk 
klinkerweg gaat u L omlaag. Meteen daarna gaat 
u L de asfaltweg omhoog.  Vlak daarna aan de T-
splitsing gaat u R.  Meteen daarna gaat u aan de 
3-sprong RD (Molenstraat) omlaag.  
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(Voor u ziet het spitse torentje van de kapel van het 
voormalig klooster van de zusters Franciscanessen 
(1932-2001) aan de Maastrichterlaan)  
 

Negeer zijwegen.  
 

(Na 300 m aan de kruising met Raadhuispark en 
Synagogepad stond rechts aan de Molenstraat de 
Joodse synagoge (1866 -1954). Aan de gevel van de 

woning, meteen voorbij het Synagogepad, hangt een 
plaquette die verwijst naar de voormalige synagoge).  
 

Aan de  voorrangsweg bij stenen wegkruis en 
ANWB-wegwijzer gaat u RD terug naar het 
restaurant, 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. 
 
 


