
St. Hubertusmolen Genhout 
(Schimmerterweg) 

Deze windmolen uit 1802 is een houten Standaardmolen voor het malen
van graan. Het vaste onderstel draagt de as, die het hele molenhuis draai-
baar maakt. Zeer interessant is het geheel uit hout vervaardigde mechanis-
me. Bij voldoende wind wordt er iedere woensdagmiddag gemalen. Ook
worden er zgn. korenmolendagen georganiseerd op de eerste zaterdag van
de maand. 

O.L. Vrouwenkapel 
(Mariakapel)

Iets ten noorden van kasteel Huis Genbroek, tegen de rand van Beek, staat
sinds enige decennia op een heuvel de Molenbergkapel. Op de beboste
heuvel leiden een slingerweg en een paar trappen naar een platform waar
het schitterende kapelletje te vinden is.  De Molenbergkapel van de ‘O.L.
Vrouw van de Wonderdadige Medaille’ 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 Molenbergkapel wordt tot op heden nog steeds bezocht door Maria-
vereerders uit de gehele regio. Bij grote drukte kunnen de glasdeuren in de
wanden geopend worden, zodat een soort openluchtkapel ontstaat. 
De twaalfde zijde, de achterzijde, is sinds de restauratie van de kapel in
1992 van natuursteen.

Industriegebied DSM 
DSM is wereldwijd actief op het gebied van producten voor de voedingsin-
dustrie en de farmaceutische industrie, hoogwaardige materialen en indus-
triële chemicaliën. De onderneming ontwikkelt, produceert en verkoopt
innovatieve producten en diensten die bijdragen aan de kwaliteit van het
leven. In 1902 richtte de Nederlandse overheid de ‘Nederlandse Staatsmij-
nen’ op als nationaal steenkolenmijnbedrijf, het latere DSM (‘Dutch State
Mines’). Toen de mijnwinning groeide en DSM’s verwerkingsactiviteiten uit-
breidden, nam ook de productie van het bijproduct cokes-ovengas toe. Het
duurde niet lang voordat DSM dit product ging verwerken tot ammoniak,
een basisgrondstof voor de productie van stikstofmeststoffen. Deze eerste
stap tot diversificatie heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat DSM de sluiting
van steenkolenmijnen met succes overleefde. Begin 1973 werd de produc-
tie van steenkolen volledig beëindigd en ontwikkelde het bedrijf zich tot
één van ’s werelds leidende chemiebedrijven. 

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 plaat-
sen in Limburg is er op een zeker moment voor gekozen om de beek te
overkluizen. Dat wil zeggen dat de beek door een gesloten leiding werd
geleid. Het overkluisde deel is toentertijd onderdeel geworden van de
gemeentelijke riolen van de gemeenten Beek en Geleen. 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 sluitstenen 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  

Openluchttheater
Bij Spaubeek ligt het Spaubekerbos. Dit hellingbos ligt langs het ‘Hoog-
beeksken’. In dit bos is de ruïne van een openluchttheater uit de jaren 
vijftig te vinden, dat destijds door de plaatselijke bevolking werd gebruikt
voor muziek- en toneeluitvoeringen. Jarenlang vonden de inwoners van (de
regio) Beek hier hun vertier om de sleur van het dagelijkse leven te ont-
vluchten. Tegenwoordig zijn de restanten van het openluchttheater nog
steeds in het bos te bewonderen. De unieke sfeer van dit prachtige stukje
historie is gelukkig nooit verloren gegaan!

Oude Pastorie
In 1723 gebouwd op een terrein, dat in 1721 in het persoonlijk bezit 
kwam van ds. Hendrici. De in de topgevel opgenomen steen (1781) geeft
een indicatie van de historische waarde van de voormalige pastorie. 
Rondom het gebouw zijn sporen waarneembaar van een omgrachting van
het voormalig Vroenhof, zetel van de ‘Heeren van Beeck’. Met deze heren
worden de eigenaren van de gronden bedoeld, zoals de proost van
Meerssen en de heren van Valkenburg. Deze eigenaren inden belasting,
deden rechtspraak, benoemden bestuurders en stelden geestelijken aan. 
Meer informatie betreffende de ‘Heeren van Beeck’ is te vinden op
www.vvvzuidlimburg.nl .  

Benedenste Hoeve 
van Printhagen (Printhagen)

Deze oude hoeve (steen 1744) is opgetrokken rondom twee binnen-
plaatsen, gedeeltelijk in vakwerk. De in vakwerk opgetrokken tussenvleugel
is echter gedeeltelijk in baksteen vernieuwd. Aan de buitenzijde heeft deze
vleugel thans een in- en uitgezwenkte topgevel met afdekkingen, dubbele
speklagen en hoekblokken van mergel en in de top een hoekanker en een
steen met omrankt jaartal 1744 en IMCW. Verder is hier een zeldzaam
fraai bakovengebouw te zien. 

Bovenste Hoeve 
van Printhagen (Printhagenstraat)

Hoewel de hoeve een oudere oorsprong heeft, werd het grootste deel van
dit imposante complex in het begin van de 19e eeuw gerealiseerd. Deze
bestaat uit drie losse gebouwen om een ruime binnenplaats. Behoudens
een glad hardstenen kruiskozijn en een geprofileerde mergelstenen daklijst
wijst alles op het begin van de 19e eeuw. 

Kelmonderhof 
De Kelmonderhof is een prachtig losstaand 17e eeuws bakhuis. 
Het is een karakteristiek voorbeeld van de destijds gebruikelijke baksteen-
architectuur, met hoekblokken en horizontale banden van mergel en 
tussendorpelvensters in hardsteen en met geblokte zijbanden; 
zg. Maaslandse Renaissance. 

Nordic
Walkingpark
Beek
Nordic Walking is niet meer weg te denken binnen Nederland. Wat
begon als een hype is uitgegroeid tot een volwaardige tak van sport.
Vooral het feit dat iedereen deze zeer toegankelijke sport gemakkelijk
kan beoefenen, zorgt voor een groeiende belangstelling. De sport
kent namelijk weinig fysieke barrières, jong en oud, dik en dun, 
geoefend en ongeoefend kunnen vrij vlot instappen. Verder scoort de
sport hoog vanwege het gegeven dat je met Nordic Walking 46%
meer calorieën verbruikt dan met het reguliere wandelen, wat al veel
mensen deden en doen. Dit alles is dus voor velen een goede reden
om poles aan te schaffen, een paar stevige schoenen aan te trekken
en na een enkele cursus Nordic Walking er op uit te gaan. 

De Gemeente Beek, VVV Zuid-Limburg en AV Caesar willen graag op dit
fenomeen inhaken door een uitgebreid netwerk van bewegwijzerde Nordic
Walking Routes aan inwoners en gasten aan te bieden. De routes zullen
hopelijk bijdragen tot een hogere kwaliteit van de (leef)omgeving voor de
toeristen en inwoners in en om Beek. Het Beekse buitengebied is reeds
bekend als de noordelijke entree naar het Zuid-Limburgse heuvelland. 
Het is landschappelijk zeer aantrekkelijk en kent veel cultuurhistorische en
natuurlijke waarden. Dit alles maakt het gebied meer dan geschikt voor
Nordic Walking. 

Om een route vanaf het startpunt (Sportcafé de Haamen, Haamen 1, 6191
HV Beek) te lopen, volgt u de paaltjes met de Nordic Walking bordjes. In
totaal zijn er vier routes uitgezet met verschillende afstanden:

Route 1: De Gundelfingenroute > 23,7 Km
Route 2: De Molenroute > 9,5 Km 
Route 3: De Caesarroute > 18,5 Km
Route 4: De Oude Pastorieroute > 7,5 Km 

Elke route heeft op de bordjes zijn eigen nummer. Laat u hierbij niet 
afleiden door de verschillende kleuren van de paaltjes. Indien de routes
correct gevolgd worden zult u automatisch weer bij het startpunt 
uitkomen. De plattegrond aan de voorzijde van deze kaart dient enkel 
ter ondersteuning.  

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 tocht!

AV Caesar 
Gemeente Beek 
VVV Zuid-Limburg 

Nordic Walkingpark Beek

> De Gundelfingenroute > 23,7 Km

> De Molenroute > 9,5 Km 

> De Caesarroute > 18,5 Km

> De Oude Pastorieroute > 7,5 Km 
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Voor meer informatie betreffende het Nordic Walkingpark Beek kan 
contact opgenomen worden met Atletiek Vereniging Caesar, via website
www.avcaesar.nl of via email: info@avcaesar.nl. Hier is ook informatie te 
verkrijgen over cursussen, clinics en groepsmogelijkheden. 

Deze kaart is een uitgave van Gemeente Beek en AV Caesar 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. 
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