Levensloopje
Een wandeling van 7,2 km
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Levensloopje
De wandeling maakt onderdeel uit
van het project ‘Gedenkparken’. Het
vormt de verbinding tussen de twee
deelprojecten Levensbomenbos en de
oude begraafplaats Sint Martinus.

De omgeving maakt het mogelijk de
twee locaties fysiek met elkaar te
verbinden en dat is ook gebeurd middels
deze wandelroute ‘Levensloopje’. Het
gedenkpark wordt via het Kelmonderbos
verbonden met het Levensbomenbos.
Tijdens de wandeling maakt u tevens
kennis met andere cultuurhistorische
pareltjes in de gemeente Beek.

Het Levensbomenbos en de
begraafplaats zijn op verschillende
manieren met elkaar verbonden:
• Spiritueel: beide locaties houden
herinneringen aan een dierbaar 		
persoon en of bijzondere gebeurtenis
levend.
• Natuurlijk: Groene oases in 		
stedelijk gebied in combinatie 		
met het toegankelijk maken van het
buitengebied.
• Historisch: begraven en gedenken.
Op de locatie van het 			
Levensbomenbos zijn sporen van de
Bandkeramische cultuur aangetroffen,
mogelijk liggen er ook grafvelden in
de omgeving.

De beschreven wandeling heeft 3
mogelijke startpunten. De beschrijving
van de route begint bij het startpunt Sint
Martinusstraat (bij de begraafplaats Sint
Martinus). De twee andere startpunten
zijn bij het Levensbomenbos en nabij de
Oude Pastorie. In de beschrijving worden
de drie startpunten benoemd zodat u,
als u bij een ander startpunt begint, dit
snel terug kunt vinden. Op de kaart zijn
de startpunten aangegeven met behulp
van een
. Daarnaast zult u bij alle
drie de startpunten een informatiebord
zoals hieronder is afgebeeld aantreffen.
Tevens is hieronder een voorbeeld van de
bewegwijzering afgebeeld.

Bewegwijzering

Informatiebord
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Route Levensloopje
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Startpunt Sint Martinus
Bij dit startpunt kunt u kiezen voor
een route langs de hoofdingang van
de begraafplaats richting de kerk. Of
u gaat door de hoofdingang de oude
begraafplaats op waar nog meer als
honderd monumentale graven zijn
behouden en een groot deel van de
historie van Beek is vast gelegd. U loopt
op de begraafplaats via het hoofdpad
linksaf naar de uitgang aan de Stegen. Bij
deze uitgang is een monument te vinden
voor de gedeporteerde Zigeuners.
Bij de uitgang aan de Stegen gaat u
linksaf richting de Sint Martinusstraat.
Hier aangekomen gaat u rechtsaf richting
de Sint Martinuskerk. Rondom de kerk
van Beek bevindt zich het oudste kerkhof
van Beek. Hier liggen onder andere de
graaf en gravin van Beek begraven.

Oorlogsmonument (CC 2010 H.A.J. van Rens)

Aan het eind van de weg gaat u linksaf de
Burgemeester Janssenstraat op. Hier
bevindt zich de ingang van de kerk. De
weg verder volgend, ligt aan de overzijde
van de weg op de hoek van de volgende
kruising de hervormde pastorie. Het is
een huis met twee verdiepingen van
baksteen en natuursteen onder een
zadeldak.

Voor de kerk gaat u rechtsaf en daarna
linksaf, u bevindt zich nu “Achter de
kerk”. Hier ligt het oudste café van
Beek, Café Frush, beter bekend als
“De Hoeskamer van Baek”. Dit café
bestaat sinds 1885 en wordt nog
steeds uitgebaat door de familie Frusch
(ondertussen door de 4e generatie).

Website café Frush
(www.cafefrusch.nl)

Monumentenregister
(www.rijksmonumenten.nl)
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Kasteel Genbroek (By P. Vossen, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons)

Vervolg de weg rechtdoor, de weg gaat
over in de Molenstaat. Deze weg blijven
volgen en op het einde rechtdoor de
Kasteel Genbroekstraat op en dan
direct linksaf de Molenberg op. Na circa
100 meter rechtsaf het kasteelpark in. In
het kasteelpark de paden volgend komt
u voorbij de eerste vijver bij een splitsing
aan.

Op de splitsing linksaf het pad volgen.
U loopt nu aan de andere kant van de
vijvers. Vanaf het pad kunt u het kasteel
Genbroek en de twee houten 19e-eeuwse
volières zien liggen. Aansluitend aan de
vijvers is de voormalige forellenvijver
gelegen. Hier zijn ook twee pomphuisjes
gelegen (één voor de forellenvijver en één
voor de fontein).

Website Kasteel Genbroek
(www.kasteelgenbroek.nl)

Kasteel Genbroek
(By Romaine [CC0], via Wikimedia Commons)
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Bronhuisje (By Romaine [CC0], via Wikimedia Commons)

Hierna gaat het pad van het park over in
het bos. In het bos zijn de rondboogbrug,
het bronhuisje en de ijskelder gelegen.
Het bronhuisje met koepelgewelf en
waterput en een smeedijzeren hek met
hardstenen hekpijlers is uit dezelfde
periode als de in de 19de eeuw gewijzigde
tuin. De ijskelder en de bakstenen
rondboogbrug met duiker zijn in de loop
van de 19de eeuw toegevoegd. Nu is
de tuin in rijpe landschapsstijl ingericht
terwijl voorheen de tuin een formele
aanleg had. Deze is wel nog te herkennen
in de nog aanwezige formele as.
Daarnaast zijn de vijvers waar u eerder
langs bent gelopen in die tijd vergraven.

Verder wandelend door het bos komt u
bij een houten brug over de Keutelbeek.
Hier steekt u de Keutelbeek over en
gaat u rechtsaf verder het bos door
waarna u links de heuvel opgaat. Boven
aangekomen nogmaals linksaf hier
komt u uit in het Levensbomenbos.
In het Levensbomenbos gaat u op de
splitsing rechtsaf en aan het einde op
het ontmoetingsplein gaat u linksaf.

Rondboogbrug
(By Romaine [CC0], via Wikimedia Commons)
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StartpuntLevensbomenbos
Levensbomenbos
Startpunt
Levensbomenbos
In het Levensbomenbos konden
bewoners van de gemeente Beek
levensbomen ‘adopteren’ en planten
ter ere van een speciale gelegenheid,
bijvoorbeeld de geboorte van een kind,
een huwelijk of ter nagedachtenis aan
een dierbaar persoon.
Vanaf het levensbomenbos vertrekt u
rechtsaf het Beekerveld op.
Aangrenzend aan de weg Beekerveld zijn
sporen gevonden van de bandkeramiek.
Bandkeramiek is zo genoemd vanwege
de kenmerkende banden op het aardewerk dat deze bewoners achterlieten.
Hier zijn niet alleen sporen van keramiek
maar ook grondsporen gevonden van
nederzettingen. Deze sporen wijzen
op bewoning vanaf circa 5500 v. Chr.
Nergens anders zijn er zo’n oude resten
gevonden in een dorp. Zodoende is
Beek het oudste dorp van Nederland.
Amateurarcheoloog Jim Pepels is degene
die in 1998 de eerste vondsten deed.

Hierna gaat u linksaf de Eerdshaag op,
bij de kruising met de Adsteeg/
Schimmerterweg steekt u recht over
naar de Eykgraaf. U loopt nu over een
weg waarvan wordt gezegd dat het de
oud Romeinse weg is tussen Maastricht
en Tudderen. Dit is alleen (nog) niet
aangetoond. Bij de kruising met de
Putbroekerweg steekt u rechtdoor over en
vervolgt u uw weg op de Eykgraaf. Bij de
volgende kruising met de Cijnsberg gaat
u wederom rechtdoor. En bij de volgende
splitsing gaat u linksaf de Hoortweg op.
Vanaf de Hoortweg kunt u begraafplaats
De Nieuwe Hof zien liggen. De ingang
van het kerkhof bevind zich aan de
Bosserveldlaan.U blijft de Hoortweg
volgen tot het einde waarna u linksaf gaat
richting De Oude Pastorie.

Symboliek van de bomen
(www.gemeentebeek.nl/levensbomenbos)
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StartpuntDe
DeOude
OudePastorie
Pastorie
Startpunt
De Oude Pastorie
De Oude Pastorie met de omringende
gronden is waardevol erfgoed. Het zijn
de laatste restanten van wat ooit een
grote Vroenhof was. Het heeft een lange
geschiedenis waarvan veel bekend is
in de archieven. Op oude kaarten is de
structuur van het oude complex te zien.
De Vroenhof was in de 12e eeuw de
zetel van de heerlijkheid Beek en bezit
van de Heren van Valkenburg. In de
middeleeuwen spreekt men al van een
voorhof. Daarvan is bekend dat die in de
loop van de eeuwen meerdere keren is
verbouwd en uitgebreid. In de voorhof
zat een poortgebouw en dat lag in het
verlengde van de huidige, overigens
bescheiden, toegangshekken. De
verdedigbare toren van het complex
verdween en de voorhof kreeg een
andere functie. Tussen 1675 en 1700
werd die verbouwd door pastoor
Henckel tot pastorie. Dat is de reden
dat het nu nog resterende gebouwtje de
‘oude pastorie’ heet.

Historische kadastrale kaart
Oude Pastorie (1811-1832, bron: watwaswaar.nl)
Ook is de aanzet voor de oude brug
teruggevonden. Daar bleken de oude
kaarten te kloppen. Als al de vondsten
op ouderdom onderzocht zijn en in
kaart gebracht ligt er een onderbouwde
basis voor het herstelplan. Dan krijgt
dit bijzondere complex een nieuwe
toekomst inclusief herstel van de
historische tuin met grachten en hagen.

Om dit te verifiëren is in 2012 archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. De
archeologen van onderzoeksbureau
Raap hebben op meerdere plekken
de oude gracht teruggevonden. Aan
een kant lijken de oude kaarten niet
helemaal te kloppen want de gracht ligt
daar een aantal metersverder naar het
zuiden.
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Oude Pastorie (By Romaine [CC0], via Wikimedia Commons)

Op het einde van de onverharde
weg gaat u linksaf de Oude pastorie
op en volgt deze weg tot u bij de
Broekhovenlaan uitkomt. Hier gaat u
linksaf en gaat u vervolgens met de weg
mee en blijft u dus de Broekhovenlaan
volgen. Hierna gaat u rechtsaf de
Stasstraat in. Deze weg blijft u
volgen. U komt hier door een wijk met
mijnwerkerswoningen uit de jaren 50. In
die tijd was er in de regio veel behoefte
aan woonruimte voor de mijnwerkers
van de steenkoolmijnen in de Westelijke
Mijnstreek.

U blijft de weg volgen tot u bij een
rotonde aankomt. Daar gaat u 2 x
rechtsaf en komt u uit bij het startpunt
Sint Martinus.
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