Prachtig wandelen bij de Geleenbeek
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Het Geleenbeekdal vormt een schitterend groen gebied, een afwisselend
landschap met veel bijzondere natuur. De Geleenbeek loopt hier doorheen.
In deze tijd van het jaar een heerlijke plek om even tot rust te komen en te
genieten van de omgeving. Maar houd wel afstand en ga niet met teveel
mensen op pad!
In het Geleenbeekdal slingert de Geleenbeek zich weer door het Limburgse heuvelland. De
afgelopen jaren is een start gemaakt om de beek weer in haar oorspronkelijke, meanderende
staat terug te brengen, zodat ze vrij kan rondslingeren. De oude beschoeiing en betonnen
randen zijn weggehaald en de oevers opnieuw aangeplant. Hierdoor ontstaat een meer
natuurlijke beek met nieuwe planten en vissen.
Bij Voerendaal komen drie beken bij elkaar die als Hoensbeek gezamenlijk in de Geleenbeek
uitmonden. De andere twee beken zijn de Dammerscheiderbeek en de Cortenbacher- of
Hongerbeek. Al met al een waterrijk gebied. Dat was ook aanleiding voor de bouw van diverse

kastelen in dit gebied, zoals Puth, Haeren, Cortenbach en Rivieren. Nu zijn dit belangrijke
recreatieve en cultuurhistorische trekpleisters.
De Geleenbeek op het Voerendaals grondgebied is onlangs heringericht. Ook is een aantal
natuurelementen toegevoegd, onder andere een paddenpoel en een bijenhotel. Voor de valk
en ooievaar zijn nesten geplaatst. Nieuwe wandelpaden ontsluiten het gebied, waarmee
wandelaars nu door de nieuwe natuur kunnen struinen en langs de beken kunnen lopen.

Ommetje Puttergewande
Het Geleenbeekdal bij Voerendaal zelf ontdekken? Loop dan het ommetje Puttergewande
(https://bit.ly/2KaMA1u) dat u door het Geleenbeekdal voert. Het ommetje is 4,2 km lang en
start bij het station in Voerendaal. De route is gemarkeerd met grijze paaltjes met een witte
band. Als u door het bosje voor kasteel Rivieren heen bent gestruind, komt u aan de overkant
van de Putterweg in de groene oase van het Geleenbeekdal met haar kabbelende beekjes.
De beekjes zijn voorzien van avontuurlijke stapstenen (met leuning) om aan de overkant te
komen. Te avontuurlijk? Volg dan het pad naar rechts langs de Hoensbeek. Beide paden
komen weer bij elkaar bij de Molenweg. Meer informatie over de route vindt u
op www.toerismevoerendaal.nl (https://bit.ly/3ceFZzl) onder wandelen & fietsen, Voerendaal
V18 Ommetje Puttergewande.

Ooievaarsnest
In de buurt van huize Steenenis is naast de Hoensbeek een ooievaarsnest geplaatst, om de
overlevingskans van ooievaars te vergroten. Het wachten is nu op een echtpaar ooievaars,

dat plannen heeft om in onze mooie gemeente een nest te gaan bouwen.

