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blz 2 van 4
Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische wandeling struint u enige tijd over leuke bospaadjes en
trapjes en dan komt u bij de kerk van Klimmen. U wandelt naar de mooie kasteelboerderij Huiskenshof en
bij de buurtschap Retersbeek loopt u via mooi pad omhoog naar plateau van Schimmert waar u rondom
prachtig uitzicht heeft. Via veldweg loopt u naar het mooie Kasteel Wijnandsrade en u passeert mooie
vijvers. Via o. a. veldwegen en mooie paden loopt u naar de buurtschap Wissengracht en via leuke
bospaadjes loopt u omhoog naar een plateau. Via rustige weg loopt u via de buurtschap de Heek de mooie
veldweg omhoog en dan komt u weer het startpunt In Wijnandsrade kunt pauzeren bij brasserie Kasteel
Wijnandsrade.

Startadres: Rustpunt Achterum, Dolberg 18, Klimmen. (U kunt parkeren op de parkeerplaats of in de straat).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

14,56 km

3.30 uur

57 m

145 m

1335. KLIMMEN 14,6 km
1. Met uw rug naar Rustpunt Achterum gaat u R
het asfaltpad omlaag. (Rechts ziet u woningen in de
buurtschap Termaar). Beneden aan de T-splitsing
gaat u R (geel) omlaag. Aan de volgende
T-splitsing bij waterpoel gaat u L (rood/geel)
omlaag. Vlak daarna gaat u R via draaihekje over
het pad met links een regenwaterbuffer. Voorbij
volgend draaihekje steekt u de doorgaande weg
over en loopt u RD het grindpad omhoog. Aan de
3-sprong gaat u L de brede stenen trap omhoog
en volg het grindpad. Aan de volgende
3-sprong gaat u L het asfaltpad omlaag. Vlak
daarna gaat u aan de 4-sprong RD over het
graspad. Aan de volgende 4-sprong gaat u RD de
brede stenen trap omlaag. Beneden gaat u L
omlaag en meteen daarna gaat u R het asfaltpad
omhoog. Negeer meteen boven bospaadje rechts.
Beneden bij het sportcomplex van Hellas
(Klimmen/Ransdaal) buigt het pad naar rechts.
Aan de 3-sprong, einde sportcomplex, gaat u RD
over het grindpad en u passeert meteen een
picknickbank. Aan de T-splitsing gaat u L het pad
omlaag
en
u
passeert
beneden
twee
picknickbanken.
2. Aan de T-splitsing gaat u L (blauw) de brede
stenen trap omhoog en boven gaat u R het
asfaltpad omhoog. Meteen daarna gaat u aan de
T-splitsing R (blauw) over het asfaltpad met
rechts het tenniscomplex. Aan de 3-sprong gaat u
RD (blauw) de brede stenen trap omhoog en loop
RD over de parkeerplaats. Aan de T-splitsing gaat
u L (blauw) over het trottoir omhoog met links de
basisschool “Ummer Clumme”. Aan de Tsplitsing voor de met breuksteen gebouwde
pastorij met boven de voordeur in muurnis het
beeld van St. Remigius (1905) gaat u R
(Schoolstraat/ (groen/rood) omhoog met links de
St. Remigiuskerk. Aan de voorrangsweg

(Klimmenderstraat) gaat u R (groen). Meteen
daarna gaat u bij ANWB-wegwijzer L (Putweg)
omlaag richting Retersbeek. Na 300 m, aan het
eind van de bebouwde kom, gaat u rechts lopen
en
loop
via
het
tegelpad
onder
het
autowegviaduct door. 100 m voorbij het viaduct
gaat u bij wegkruis L (rood/Putweg) de grindweg
door de beukenlaan omlaag.
(Na 100 m passeert u rechts de Huiskenshof ook wel
Huize Retersbeek en Klimmender Huuske genoemd.
Het is een omgracht wit herenhuis (’t Klimmender
Huuske), met een U-vormige kasteelhoeve in
oorsprong middeleeuws doch sterk verbouwd in de
19e eeuw).
3. Aan de 3-sprong bij wegkruis en zitbank gaat
u R over de smalle asfaltweg, die u geruime tijd
RD volgt.
(Na 150 m passeert u rechts de carréhoeve Kalfhof
(circa 1700) met het met mergelstenen gebouwde
bakhuis (Bakkes de Kalfhof) waar u, via cursus, zelf
broden met biologisch meel kunt bakken. In het lager
gedeelte van het bakhuis bevindt zicht de oven).
Na 600 m gaat u aan de doorgaande weg bij
zitbank en boomkruisje L (rood).
(Hier ziet u voor u de 520 m lange indoor skibaan
Snow World Landgraaf, die gelegen is op de helling
van de steenberg van de voormalige steenkolenmijn
Wilhelmina.
De route volgend ziet u even verder rechts in de
verte de hoogstgelegen woontoren van Nederland
(Parc Imstenrade in Heerlen)).
Na ruim 100 m, vlak voor het eerste huis (nr.2)
van de buurtschap Retersbeek, gaat u L het trapje
met leuning omhoog en volgt u RD het stijgende
graspad gelegen tussen afrasteringen.

Na 400 m wordt het graspad beneden bij greppel
een stijgend smal pad, gelegen tussen akkers,
dat na 250 m boven naar rechts buigt met rondom
weer mooi uitzicht. 250 m verder wordt het smalle
pad een veldweg. Na 150 m gaat u L het smalle
pad omlaag richting bosrand. Beneden bij ijzeren
hek buigt het pad naar links met rechts van u
afrastering en het stroomgebied van het
Bissebeekje, Aan de 3-sprong voor bosje en aan
het einde van de afrastering gaat u R de veldweg
omlaag. U steekt meteen daarna het Bissebeekje
over en passeert rechts een stal.
(Deze stal is het restant van hoeve De Velde, die hier
stond. In 1817 werd de hoeve door brand verwoest
en is daarna weer opgebouwd. In de winter van
1968/1969 is de toen in slechte staat verkerende
grote hoeve gesloopt).
Volg nu circa 1 km de, in het begin licht stijgende,
veldweg RD.
(Waar de veldweg boven naar rechts buigt, heeft u
rechts mooi uitzicht over Parkstad).
Aan de 3-sprong voorbij het bedrijf Luijten
Groentechniek gaat u bij poëziepaal R (blauw)
over de asfaltweg.
Vlak vóór de voorrangsweg gaat u L het paadje,
gelegen tussen en langs de prachtige
lindebomen, omlaag. (Aan deze mooie allee staan
ruim 200 lindebomen).
4.
Beneden in Wijnandsrade, waar de
doorgaande weg naar links buigt, steekt u de
doorgaande weg over en gaat u bij het kunstwerk
“Harpspeelster” en de hoofdingang van het
kasteel R over de grasberm met links de gracht.
(Op de binnenplaats heeft u mooi zicht. Rechts op
het kasteel en links op de kasteelhoeve).
(Hier kunt u pauzeren bij brasserie Wijnandsrade
gelegen op de binnenplaats van het kasteel of bij het
tegenover gelegen cafétaria Wienandsroa).
Let op! Bij de houten brug gaat u R het trapje af
en ga dan meteen L over het klinkerpad met
rechts de vijver. Aan de Y-splitsing gaat u L en
ga dan meteen L (Körnerstraat/blauw) over de
klinkerweg.
(Links ziet u hier op het kerkhof een groot
Calvariekruis aan de kerkmuur hangen).
U passeert de ingang van de Stephanuskerk.
(Via het kerkhof komt u bij de ingang van de kapel.
Via de kapel kunt u het mooie interieur van de kerk
met o.a. de mooie glas-in-loodramen, preekstoel,
biechtstoelen
en verschillende houten Heiligen
beelden bekijken. In de kapel staat een doopvont en
er hangt een infobord waar u alles te weten komt
over deze mooie kerk. Op het kerkhof staan enkele
zeer oude graven, waarvan een uit de 16e eeuw.
Hier bij de ingang van de kapel ziet u aan de
overkant
van
de
kasteelgracht
de
motte
Wijnandsrade, die omgeven is door de kasteelgracht.
Op
deze
kunstmatige
heuvel
heeft
het
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oorspronkelijke slot gestaan, waarschijnlijk een
donjon (verdedigingstoren) daterend uit de 12e/13e
eeuw).
Aan de 3-sprong bij kasteelgracht en bijzonder
huis gaat u R (blauw) de klinkerweg omhoog.
Aan de T-splitsing voor de voormalige pastorie
(no. 41) gaat u L. Negeer zijweg rechts omhoog.
(U passeert meteen links (nr. 39) “t Leëmes hoes
(1865) en even verder passeert u links (36C) het
gemeentehuis van de voormalige gemeente
Wijnandsrade).
Na 200 m gaat u L (Oudenboschstraat) en loop bij
verbodsbord de prachtige holle veldweg omhoog.
Let op! Na 200 m gaat u L het steile paadje, door
de berm, omhoog. Meteen daarna gaat u boven R
over het graspad met rechts beneden de holle
weg. Even verder buigt het graspad naar links
met links de
laagstamboomgaard. Aan de
bosrand buigt het brede graspad rechts omhoog.
(Boven ziet u voor u een wiek van de beltkorenmolen
van Hunnecom (1882)).
Aan de veldweg, waar u rechts de kapel ziet, gaat
u meteen scherp L het bospad omhoog. Meteen
daarna gaat u aan de 4-sprong bij zitbank R over
het bospad door de bosrand. Aan de kruising
gaat u RD en loop verder parallel aan de rechts
gelegen veldweg. Negeer zijpaden. Aan de Tsplitsing gaat u L het pad omlaag met links de
bosrand. Negeer zijpaden Na 250 m gaat u bij
bord “voetpad” R het pad gelegen tussen
afrasteringen omhoog. Aan de asfaltweg bij de
witte carréhoeve (1781) in de buurtschap Vink
gaat u R. Vlak daarna aan de T-splitsing bij de
kapel van Maria Altijd Durende Bijstand (1930)
gaat u L omlaag. Na 50 m gaat u bij verbodsbord
R (Weg achter over de Vinkweide) het pad
omlaag.
(De gevelsteen, die u hier links ziet is een beeltenis
van Clemens I, één van de eerste pausen;
patroonheilige van de parochie Hulsberg. De steen is
afkomstig van het voormalige gemeentehuis van
Hulsberg dat in 1974 is gesloopt)
Aan de 3-sprong bij ijzeren hek/regenwaterbuffer
gaat u RD het pad omhoog.
5. Na 400 m gaat u aan de omgekeerde Ysplitsing
bij
volgende
ijzeren
hek/
regenwaterbuffer RD de (holle) veldweg omhoog
met even verder rechts een laagstamboomgaard.
Na 400 m gaat u aan de 4-sprong bij gedichtpaal
L de holle veldweg omhoog. Steek boven de
doorgaande weg Wijnandsrade-Hulsberg en het
twee richtingen fietspad over en loop bij
verbodsbord RD de holle (verharde) veldweg
omlaag. Boven wordt de veldweg een mooie
dalende holle veldweg.
(Hier boven heeft u mooi uitzicht. De schuilhut, met
bovenop een ooievaarsnest, staat op het terrein waar
de paardenrijvereniging RV Pegasus (1945) jaarlijks
(Pinkstermaandag)
dressuurspringen
crosswedstrijden houdt).
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Beneden aan de T-splitsing bij de Mariakapel gaat
u R over de asfaltweg.
6. Na 50 m gaat u aan de rand van Hulsberg bij
twee stenen pilaren L (rood) over de klinkerweg
richting begraafplaats Hulsberg. U passeert een
wit huis genaamd “in ‘t Böske” (no.34). Vlak
daarna, bijna boven, gaat u bij zwerfsteen en
hoogspanningskabels R (rood) het pad omhoog.
Negeer meteen daarna zijpad links omhoog
richting hoogspanningsmast en volg RD het
bospad dat na 30 m links door het bos omhoog
buigt. Na bijna 100 m gaat u bijna boven aan de 3sprong bij rij naast elkaar staande beuken RD
over het bospad dat even verder een licht dalend
pad wordt. (Hier aan de 3-sprong verlaat u de rode
route en ziet u links hoogspanningskabels). Let op!
Bijna 100 m verder gaat u aan de 4-sprong bij
“open” bos en volgende rij beuken L steil
omhoog. Meteen daarna gaat u boven aan de Tsplitsing bij 2 staande bielzen en links een
grasveld/akker R het smalle bospad omhoog. Na
200 m gaat u aan het einde van de rechts gelegen
zandvlakte L over het pad dat even verder een
(gras)pad gelegen tussen twee afrasteringen
wordt. Aan de T-splitsing, met voor u mooi
uitzicht, gaat u R over de grindweg die na 300 m
bij kwekerij Schiffelers een asfaltweg wordt. (Na
150 m ziet u rechts het groene torentje van St.
Clemenskerk in Hulsberg). Negeer grindweg links
omhoog. Meteen daarna aan de doorgaande weg
bij ANWB-wegwijzers gaat u L en loop onder het
autowegviaduct door en loop dan RD over het
links gelegen fietspad. Na 150 m passeert u bij
wegversmalling het plaatsnaambord Klimmen
(Klumme).

7.
50 m verder gaat u bij verbodsbord en
picknickbank R (geel) over de asfaltweg, die
meteen naar rechts buigt en een veldweg wordt.
Na 600 m gaat u beneden aan de kruising bij
trafohuisje met muurkruis L (geel) de asfaltweg
omhoog, die bij vakantiedomein Hellebeuk een
dalende weg wordt.
(Loop bij ingang van het vakantiedomein over het
links gelegen asfaltpad. Omlaag lopend ziet u rechts
boven de Wilhelminatoren en de spitse glazen daken
van Thermae 2000 in Valkenburg).
Na 600 m steekt u beneden in de buurtschap
Heek de doorgaande weg over en gaat u R
(Hekerweg) het fietspad omlaag. Na 200 m,
voorbij de voormalige boerderijtjes huisnr. 38-32,
gaat u bij nr. 34 L (geel/Achelerweg) de asfaltweg
omhoog. Voorbij boerderij/melkveebedrijf (nr. 2)
met Mariabeeldje in muurnis wordt de asfaltweg
een stijgende (later holle) veldweg die u geruime
tijd RD volgt. Steek na 900 m boven de asfaltweg
over en ga meteen L (geel) over het smalle pad
achter de doornhaag, parallel aan de asfaltweg.
(Is het pad niet te belopen, loop dan aan de
linkerkant van de asfaltweg over de betonstrook).
Na 500 m, voorbij het plaatsnaambord Klimmen
en voor wegkruis type vliegermodel, gaat u R
(geel/Dolberg) over de doodlopende weg. Negeer
meteen klinkerweg rechts. Aan de 3-sprong gaat
u L en u komt meteen rechts bij Rustpunt
Achterum, sponsor van de Wandelgids, waar u bij
de vriendelijke gastvrouw/heer nog iets kunt eten
en drinken. Binnen of op het terras heeft u mooi
uitzicht o.a. over de buurtschap Termaar.
Geopend woensdag t/m zondag vanaf 10.30 uur.
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