
Caminootje Genhout 
Start Gasterie Genhout Treft, Pastoor Lippertsplein 1, Groot Genhout (Gem. Beek) 

Lengte 6,2 km 

Routebeschrijving 
Let op: straatnaamborden tussen haakjes zijn niet altijd aanwezig of zichtbaar 

1. Met je rug naar Gasterie Genhout Treft ga je over het parkeerterrein links de 

Hubertusstraat in. Bij 5-sprong links en deze weg wordt een pad dat we blijven 

volgen tot 3-sprong. Hier gaan we rechts en direct links Webrig op.  

2. Aan het einde bij T-splitsing links. Hier liep vroeger de Staatse en Spaanse grens  en 

de perceelgrenzen geven het dikwijls nog aan. Ook komen we langs een aantal 

grenspalen uit die tijd. De Staats-Spaanse Linies zijn de restanten van zestiende- en 

zeventiende-eeuwse militaire verdedigingswerken die werden aangelegd in de 

periode van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tot aan de Franse Tijd (1794…..) Bij 4 

sprong rechts aanhouden, Spaanse grenspaal 3 en bij volgende 4-sprong rechtdoor,  

Spaanse grenspaal 4. Bij de volgende Y-splitsing rechts aanhouden, Spaanse 

grenspaal 5 en trap af. Aan het einde bij Y-splitsing scherp links af. Je ziet de kerk van 

Neerbeek. 

3. Dit pad blijf je rechtdoor volgen en negeer de zijpaden links en rechts. Bij Y-splitsing 

links aanhouden en bij 4 sprong met veldkruis 1 rechtdoor. Negeer weer de zijpaden. 

Je krijgt weer een 4-sprong met een veldkruis 2 “Heer bescherm de voorbijganger” 

(=Putbroekerweg) en ook hier ga je rechtsdoor.  

4. Bij de volgende 4-sprong met een veldkruis 3 “Door geweld geveld, met liefde 

hersteld 2009” links een klein stukje door het gras langs de provinciale weg tot de 

volgende 3-sprong. Hier ga je links Genhout in en zie je weer een veldkruis 4 

beschermd door een heg. Bij T-splitsing rechts richting Hoeve Printhagen de 

Printhagenstraat in. 

5. Negeer de zijpaden en aan het einde bij T-splitsing met veldkruis 5 “ Alles geit 

veurbie” linksaf. Bij 5-sprong , veldkruis 6 links de Hubertusstraat in en je bent terug 

bij het startpunt. 

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 zijn genoeg 

opstapplaatsen voor de trein of de bus. 

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. Je loopt dan altijd over een gedeelte van de 

Via Coriovallum en weer terug naar het beginpunt. En met een pelgrimspaspoort kun je stempels 

verzamelen, op sommige plaatsen reductie krijgen en andere voordelen. Bestellen van een 

pelgrimspaspoort en alle verdere informatie op vind je op www.viacoriovallum.nl 

http://www.viacoriovallum.nl/
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Staatse en 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. 


