
Routenetwerk 
Beek
Het Beekse buitengebied is bekend als overgangsgebied tussen stad 
en platteland in Zuid-Limburg. Het is met recht de Poort naar het 
Heuvelland! Het is landschappelijk zeer aantrekkelijk en kent veel 
cultuurhistorische en natuurlijke waarden. Om deze schoonheid toe-
gankelijk te maken voor bewoners en toeristen heeft de gemeente 
Beek begin deze eeuw gezorgd voor de aanleg van een wandelroute-
netwerk, compleet met natuurtransferia, informatieborden,  over-
stappunten van auto/fiets naar wandelroutes, etc. Via deze wandel-
plattegrond worden de recreatieve mogelijkheden van Beek onder de 
aandacht gebracht van toerist en inwoner. Het Beekse netwerk van 
wandelroutes kent in totaal vier routes met verschillende kleuren: 
rood, blauw, geel en zwart met een witte band. 

Om een route vanaf het desbetreffende startpunt te lopen, volgt u ge-
woon de palen met de bijpassende kleur. U kunt de route zowel rechtsom 
als linksom lopen. Bij het lopen van de route komt u vanzelf weer bij het 
natuurtransferium terug. Onderweg zult u palen met een andere kleur 
tegen komen. U kunt dan, als u dat wilt, van route wijzigen. Zorgt u er wel 
voor dat u op de juiste plek naar de eerder gekozen route terugkeert. De 
plattegrond aan de voorzijde van deze kaart dient enkel ter ondersteuning 
van het netwerk. Op deze kaart vindt u verder alles wat u dient te weten 
voordat u op pad gaat. Denk hierbij aan het aantal kilometers, de parkeer-
gelegenheden en een korte beschrijving van de routes.  

Komt u onderweg een probleem tegen, zoals een verdwenen paal of een 
wegomlegging, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden bij het 
Routepunt van VVV Zuid-Limburg. Telefonisch 043-609 8529 of via 
email: routepunt@vvvzuidlimburg.nl.

Wij wensen u veel plezier gedurende uw wandeling!

Gemeente Beek
VVV Zuid-Limburg
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> Route 1: Kelmonderbosroute > 7,5 km

> Route 2: Genhoutroute > 7 km

> Route 3: Spaubeekroute > 7 km

> Route 4: Vrouwenbosroute > 7 km

Routenetwerk Beek

Route 1: Kelmonderbosroute
> Startpunt: Parkeerplaats Gemeentehuis Beek, Rijksweg te Beek (nabij 
Elsmuseum)
> Parkeergelegenheid: Parkeerplaats bij het gemeentehuis  
> Lengte: Ca. 7,5 km
> Routeaanduiding: Rode paaltjes  
> Koppeling aan andere routes: Netwerk Beek zwart, Groenmetropool 
per fiets en auto
> Beschrijving route: U ontdekt een zeer afwisselende route van ongeveer 
7,5 kilometer lang. Na vertrek loopt u even door de Beekse bebouwing, maar 
al snel ontdekt u het natuurschoon langs de Keutelbeek. Vervolgens voert 
de route u door een fraai park, bossen, lanen en (hoogstam)boomgaarden. 
Ook cultureel gezien is de verscheidenheid groot: naast holle wegen komt 
u door de twee buurtschappen Kelmond en Klein-Genhout, waar diverse 
oude hoeven en echte Limburgse vakwerkhuizen gelegen zijn. Andere 
monumentale gebouwen langs de route zijn Huize Genbroek en St. Huber-
tusmolen. Het Kelmonderbos is een zogenaamd hellingbos. Hier voeden 
talrijke bronnetjes een waterstroompje dat allengs groter wordt en richting 
Beek kabbelt. Let er wel op dat in een gedeelte van het Kelmonderbos niet 
toegestaan is om met honden te wandelen. In Beek zijn volop horecage-
legenheden waar u heerlijk kunt genieten van een natje en een droogje. 

Route 2: Genhoutroute
> Startpunt: Restaurant ‘Aan de Meule’, Schimmerterweg 17 in Beek 
(Nabij Hubertusmolen) 
> Parkeergelegenheid: Nabij het restaurant  
> Lengte: Ca. 7 km
> Routeaanduiding: Zwarte paaltjes met een witte band
> Koppeling aan andere routes: Netwerk Beek rood, blauw en geel, 
Santiago de Compostella, Groenmetropool per fiets
> Beschrijving route: De Genhoutroute van bijna zeven kilometer loopt 
grotendeels over een plateau, maar voor een stuk ook door een groen, 
glooiend dal. Door de hoge ligging van de route zijn er enkele prachtige 
vergezichten. U zult verbaast zijn over de magnifieke uitzichten over Beek 
en het industriële DSM. U ontdenkt dat op deze wijze zelfs de zilverkleurig, 
oplichtende chemische installaties aan de horizon iets magisch hebben. 
Naast de hoogteverschillen, draagt de landbouw het meest bij aan het 
landschap. In het dorp Groot-Genhout, waar de route als het ware omheen 
loopt, steekt de St. Hubertuskerk (1936), boven het dorp uit. 

Route 3: Spaubeekroute
> Startpunt: Cafetaria ’t Centrum, Bongerd 1a te Spaubeek (tegenover de 
St.Laurentiuskerk)  
> Parkeergelegenheid: Parkeren op de Bongerd.
> Lengte: Ca. 7 km
> Routeaanduiding: Blauwe paaltjes 
> Koppeling aan andere routes: Netwerk Beek geel en zwart, Santiago de 
Compostella, Pieterpad, Pelgrimspad, Groenmetropool per fiets
> Beschrijving route: Deze route van ruim 7 kilometer biedt u uiteenlopende 
landschappen, die zelfs voor Zuid-Limburg zeer bijzonder zijn. De route 
voert u over een plateau, langs graften, fruitboomgaarden en veldkruizen. 
Maar de omgeving van het Spaubeekerbos spant de kroon: holle wegen 
en oude groeven leiden u door een groen, enigszins surrealistisch land-
schap. In dit gebied zijn in vroegere tijden veel grindgroeven geweest. 
Tegenwoordig worden er veel plant- en diersoorten waargenomen, waar-
onder de slanke sleutelbloem, de salomonszegel, de gevlekte aronskelk en 
de bosanemoon. In het bos ligt tevens een ruïne van een openluchttheater 
uit de jaren vijftig, dat destijds door de plaatselijke bevolking werd gebruikt 
voor muziek- en toneeluitvoeringen. De unieke sfeer van dit prachtige 
stukje historie is gelukkig nooit verloren gegaan! U doet tijdens de route 
twee keer het dorp Spaubeek aan, waar het in de plaatselijke horeca-
gelegenheden goed toeven is. 

Route 4: Vrouwenbosroute
> Startpunt:  Sportcomplex ‘De Haamen’, De Haamen 1 te Beek. 
> Parkeergelegenheid: Parkeergelegenheid bij sportcomplex 
> Lengte: Ca. 7 km
> Routeaanduiding: Gele paaltjes 
> Koppeling aan andere routes: Netwerk Beek blauw en zwart, Santiago 
de Compostella, Groenmetropool per fiets
> Beschrijving route: Deze route van ruim 7 kilometer is zeer gevarieerd. 
U ervaart als het ware de verbinding tussen stad en heuvelland. 
De Vrouwenbosroute is met recht de route naar de poort van het Heuvelland. 
De route voert de wandelaar over diverse veldwegen, langs veldkruizen, 
op holle wegen, voetpaden, plateaus en door het Vrouwenbos. Dit bosje van 
ca. 2 ha. ligt midden op een helling in het agrarisch landschap. De ondergroei 
is sterk verruigd. Trekvogels als koperwiek, roek en groenling worden hier in 
het najaar veelvuldig aangetroffen. Honden zijn toegestaan mits aangelijnd. 
Door de afwisseling van hoog en laag zijn er enkele prachtige vergezichten. 

8 Bezienswaardigheden in Beek: 
Gedurende het wandelen komt u met zekerheid diverse verrassende 
bezienswaardigheden tegen. Acht van deze bezienswaardigheden lichten 
we kort voor u toe:  

 Sint Laurentiuskerk Spaubeek
De oorspronkelijke kerk van Spaubeek werd in 1835 afgebroken. De nieuwe 
kerk werd gebouwd in het woongebied Hoeve en in 1925 vervangen door 
het huidige kerkgebouw dat ontworpen werd door ir. Schoenmaekers. 
Zowel de buitenarchitectuur, als het interieur zijn een fraai voorbeeld van 
religiositeit en moderne kunst. De ramen in koor, transept, middenschip 
en zijbeuken zijn ontworpen door de Maastrichtse kunstenaar Jos Postmes. 
Vooral de gestileerde ramen van het middenschip vallen op door hun 
originele kleuren, die aan de religieuze symboliek een bijzondere kracht 
geven. De architect en de glazenier hebben, in een unieke samenwerking, 
een fraai voorbeeld gegeven van Jugendstil en Art-Deco. 

  Elsmuseum Beek
In het gebouw van de voormalige Distilleerderij Jacques Hennekens te 
Beek is een museum ingericht, dat helemaal in het teken staat van de 
bekende kruidenbitter Els La Vera, voor velen Elske of Aelske. De authentieke 
distillatie-apparaten, die vrijwel productieklaar staan opgesteld, vormen 
de kern van dit museum. Het distilleren wordt op kleine schaal door vrij-
willigers gedemonstreerd en bezoekers kunnen dit museumdistillaat proeven. 
Na een rondgang kunnen bezoekers nog aangenaam vertoeven in het 
proeflokaal Sint Augustijn om er een Elske of een ander drankje te drinken. 

 St. Hubertusmolen in Klein Genhout
De Sint Hubertusmolen, een houten standaardmolen uit 1802, ligt hoog 
op het Plateau bij Beek. De locatie in het glooiende terrein zorgt onder bijna 
alle omstandigheden voor voldoende wind. Door zijn fraaie standplaats en 
goede conditie is de Hubertusmolen één van de mooiste standaardmolens 
in onze provincie. Zijn huidige naam kreeg de molen bij de inzegening na 
de eerste restauratie in 1943. De molen bleef tot het einde van de jaren 
veertig in bedrijf. 

 Keutelbeek
De Keutelbeek is een zijbeek van de 
Geleenbeek. In het verre verleden liep 
de Keutelbeek als open beek door de 
kern van Beek. Zoals op veel plaatsen 
in Limburg is er op een zeker moment 
voor gekozen om de beek te over-
kluizen. Van de huidige beek is alleen 
de bovenloop nog overgebleven. Ze 
ontspringt in Kelmond en meandert 
vervolgens langs het buurtschap 
Geverik naar de vijver bij het kasteel 
Genbroek. Vanuit deze vijver wordt 
het water gedoseerd afgevoerd naar 
het punt waar het in de overkluizing 
in Beek verdwijnt.
 

 Landgoed - Kasteel Genbroek
Huize Genbroek werd in de 17e eeuw oorspronkelijk als boerderij gebouwd 
rond een binnenhof. Pas twee eeuwen later werd de hoeve tot een statig 
herenhuis omgebouwd. Het heeft segmentboogvensters in ‘Naams steen’. 
Op het herenhuis staat een dakruiter met twee poorten voorzien van sluit-
stenen uit 1656. Het landgoed is in 1994 opgeknapt en in de oorspronkelijke 
Engelse landschapsstijl teruggebracht. Het grootste deel van Genbroek is 
in beheer bij de Vereniging Natuurmonumenten.

 O.L. Vrouwenkapel - Mariakapel
Iets ten noorden van Kasteel Genbroek staat op de Molenberg de Maria-
kapel. Op de beboste heuvel leiden een slingerweg en een paar trappen 
naar een platform waar het schitterende kapelletje te vinden is. De kapel 
werd in 1954 door kapelaan J. Willems gebouwd. Dankzij deze kapelaan 
kreeg de verering van ‘O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille’ op 
bijzondere wijze gestalte. De Mariakapel wordt tot op heden nog steeds 
bezocht door Mariavereerders uit de gehele regio. Bij grote drukte kunnen 
de glasdeuren in de wanden geopend worden, zodat een soort openlucht-
kapel ontstaat. De twaalfde zijde, de achterzijde, is sinds de restauratie 
van de kapel in 1992 van natuursteen.

 Sint-Annakapel
Ter vervanging van de oude dorpskerk in Spaubeek werd in 1866 op het 
kerkhof een neogotische kapel gebouwd die gewijd werd aan Sint-Anna. 
De oude parochiekerk, die al in 1125 genoemd wordt, was in 1837 
gesloopt. Deze kerk was evenals de huidige dorpskerk gewijd aan Sint-
Laurentius. De Sint-Annakapel wordt in de volksmond aangeduid als de 
'oude kerk'.

 Hubertuskerk Genhout
De aan de Heilige Hubertus toegewijde kerk in Genhout, daterend uit 1937, 
is uniek, alleen al door het grote aantal kunstenaars dat heeft meegewerkt 
aan de realisatie van dit gebouw. De bouwpastoor, Frans Welters, wist tal 
van kunstenaars over te halen om mee te werken aan het interieur van de 
kerk. Dat waren onder andere Charles 
Eyck, Henri Jonas, Joep Nicolas, Gisèle 
Waterschoot van der Gracht, Max Weiss, 
Jacques Verheyen, Jef Scheffers en Yvonne 
Trypels. De Hubertuskerk is daarna door 
velen bewonderd. Kranten en tijdschriften 
roemden haar om haar kunstzinnige 
vormgeving, de NCRV-televisie besteedde 
er diverse keren aandacht aan in haar 
programma "Kerkepad" en onder andere 
kardinaal Alfrink en koningin Beatrix 
bezochten de kerk.

Wandelroutenetwerk Gemeente Beek
4 Routes met natuurtransferia als startpunt

In de volgende horecagelegenheden/natuurtransferia kunt u deze 
plattegrond van het wandelroutenetwerk verkrijgen:

> Filmclub Beek (tevens VVV Servicepunt Beek), Markt 63 te Beek
> Restaurant Aan de Meule, Schimmerterweg 17 te Beek
> Cafetaria ’t Centrum, Bongerd 1a te Spaubeek
> Sportcafé De Haamen, De Haamen 1 te Beek

Voor meer informatie betreffende het routenetwerk Beek kan contact opgenomen 
worden met VVV Zuid-Limburg, via website www.vvvzuidlimburg.nl of via email: 
info@vvvzuidlimburg.nl.   

Deze kaart is een uitgave van gemeente Beek in samenwerking met 
VVV Zuid-Limburg. Dit product is met de grootste zorg samengesteld. 
Niets uit deze kaart mag worden verveelvoudigd. Alle informatie hierin 
wordt echter verstrekt zonder aansprakelijkheid onzerzijds. 
© Gemeente Beek & VVV Zuid-Limburg 2010.

Coördinatie VVV Zuid-Limburg
Algemene Gemeente Beek & VVV Zuid-Limburg
Fotografie Henry Peters, Gemeente Beek & VVV Zuid-Limburg 
Kartografie Anyway Productions, Heinkenszand
Vormgeving Drukkerij Leen NV, Hasselt
Druk Drukkerij Leen NV, Hasselt
Oplage 3.000 stuks
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Met liefst 
64 winkels 

onder één dak
 is Makado Beek 

het grootste 
winkelcentrum van 

Zuid-Limburg
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Route 1: 
Kelmonderbosroute > 7,5 km

Route 2: 
Genhoutroute > 7 km

Route 3: 
Spaubeekroute > 7 km

Route 4: 
Vrouwenbosroute > 7 km
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St. Hubertusmolen in Klein 
Genhout

Keutelbeek

Landgoed - Kasteel Genbroek

Mariakapel
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Hubertuskerk Genhout

Startpunt route

Infopunt VVV Zuid-Limburg 
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Verharde weg 

Doorgaande weg 

Auto snelweg 
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Tip!

Vraag ook eens naar
 andere toeristische uitgaven van 

de gemeente Beek, zoals het Nordic 
Walkingpark Beek, Culinair ontdekken in 

Beek, Wat de Maas in Spaubeek achterliet, 
de wandelkaart Grensmaasvallei en de 
brochure Beleef de Grensmaasvallei. 
Alle uitgaven zijn verkrijgbaar bij de 

diverse vestigingen van
 VVV Zuid-Limburg. 

Beleef de Grensmaasvallei
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> Actief & Sport 
> Attracties & 

Bezienswaardigheden
> Bourgondisch 

Genieten
> Kuren & Wellness 
> Musea & Cultuur
> Natuur & Water 
> Spiritualiteit 

> Inclusief handige plattegrond 

GRATIS

Wat de Maas rond Spaubeek achterliet 
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Een geologisch ommetje
in en om Spaubeek 
van ca. 13 km. 

Culinair ontdekken in Beek
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GRATIS

Wandelkaart Grensmaasvallei
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Gemeenten
> Beek
> Echt-Susteren
> Schinnen 
> Sittard-Geleen 
> Stein 

Delen van gemeenten
> Brunssum 
> Meerssen 
> Nuth 
> Onderbanken

> Schaal 1: 25.000

4 Nordic Walkingpark Beek

> De Gundelfingenroute > 23,7 Km

> De Molenroute > 9,5 Km 

> De Caesarroute > 18,5 Km

> De Oude Pastorieroute > 7,5 Km 

N
or

di
c 

W
al

ki
ng

pa
rk

 
Be

ek


