Caminootje Spaubeek langs de Staatse en Spaanse grens
Start Parkeerterrein St. Jansmolen, St. Jansgeleen 3, 6176 RA Spaubeek
Lengte 7,2 km

Spaanse grens
In het partagetractaat of delingsverdrag van 1661 werden de Landen van Overmaas
verdeeld in een Staats- en een Spaans deel. Door het ontwikkelen van een Staats gebied in
de regio werd de basis gelegd voor het ontstaan van het latere Zuid-Limburg. De Spaanse
grens liep tussen de Spaanse en Staatse Nederlanden. Na de Franse bezetting was dit tot aan
de herindeling in 1985 de grens tussen Beek en Spaubeek. De Spaanse grens is na vele
eeuwen nog terug te vinden in de perceelgrenzen. En een aantal grenspalen zijn blijven
staan met een Staatse en een Spaanse zijde.

Routebeschrijving
Let op: Van de straatnamen die tussen haakjes staan is het straatnaambordje niet altijd zichtbaar of aanwezig

1. Met de spoorlijn aan je linker hand loop je het parkeerterrein af naar de weg. Ga daar
linksaf en verder over de Geleenbeek en de spoorweg. Bij T-splitsing oversteken en
linksaf een klein stukje over het fietspad. We gaan onder de autoweg A76 GeleenAken door. Na de op- en afritten gaan we rechts het Trinepad op. Ca. 100 m na de
zendmast gaan we bij de T-splitsing links. Bij Y-splitsing links aanhouden. Even verder
de Looiwinkelstraat oversteken en loop verder over veldweg. Bij Y-splitsing links
aanhouden en bij volgende Y-splitsing weer links.
2. Bij Y-splitsing met bankje rechts aanhouden en even verder een trapje omhoog. De 1e
grenspaal zien we bij de volgende Y-splitsing. Daar houden we links aan. Bij 4-sprong
staat grenspaal 2. Oversteken en even verder 1e links en daar staat grenspaal 3. .Bij Tsplitsing rechtdoor. We lopen nu op de Via Coriovallum. Bij wit huis nr.1 “In de
Wolzak” links. Hier staat grenspaal 4.
3. Bij T-splitsing rechtdoor. Aan het einde bij T-splitsing rechts (= Musschenberg) Bij 4
sprong met kerk links (= Hoeve). Hoeve wordt na 4-sprong Op het Veldje. De
spoorweg oversteken.
4. Na de spoorweg rechts Oude Kerk op en de richting volgen naar huisnummer 4-8 en
het bordje St Annakapel. Vóór de Annakapel langs gaan we links het pad op (=
Oliemolendervoetpad) en na hekje links. Dit pad blijven volgen. Bij 4-sprong met
asfalt weg rechtdoor een hekje. Pad volgen en brugje over. Bij T-splitsing met
asfaltweg rechts brug over de Geleenbeek.
5. Zijpaden links en rechts langs Geleenbeek negeren en na ca. 100 m. bij Y splitsing
breed pad links. Rechts ligt Moorheide vroeger retraitehuis nu AZC. Paden links en
rechts negeren. Bij T-splitsing links langs een oud roestig hek. We blijven op het
brede pad lopen en negeren weer de paden links en rechts. Na tennisbanen aan je
linkerhand links een pad in naar de Geleenbeek en je komt uit op het parkeerterrein
bij de St. Jansmolen.

Over de Via Coriovallum
De Via Coriovallum is een pelgrimswandeling en kan een onderdeel zijn van de Camino naar
Santiago de Compostela of naar Rome . Maar het is ook een oefencircuit voor hen die er
over denken een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela of naar Rome te gaan
ondernemen. Je kunt 1 tot 5 dagen lopen. De totale lengte van de route is 90 kilometer maar
ook gemakkelijk op te delen in kortere trajecten. Wie 10 km genoeg vindt, stopt ermee en
gaat volgende keer verder. Er is altijd wel een treinstation of bushalte in de buurt.
Ook is de Via Coriovallum een tocht van bezinning om even je hoofd leeg te maken.
Innerlijke rust is het nieuwe succes, de nieuwe rijkdom.
Maar er zijn ook Caminootjes of rondjes van 5 tot 15 km. De pelgrimsroute naar Santiago de
Compostela heet Camino. Je loopt dan altijd over een gedeelte van de Via Coriovallum en
dan weer terug naar het beginpunt. En met een pelgrimspaspoort kun je stempels
verzamelen en op sommige plaatsen reductie of andere voordelen krijgen. Bestellen van een
pelgrimspaspoort en alle verdere informatie op vind je op www.viacoriovallum.nl

