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Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische wandeling, wandelt u over leuke voetpaadjes naar de 
buurtschap Termaar en via een rustige weg komt u in de buurtschap Koulen. U daalt via een veldweg af 
naar de spoorlijn en bij de rand van Schin op Geul daalt u een mooi pad af. Na een pad langs de spoorlijn 
klimt u de Döalkesberg omhoog en voorbij de mergelrotsen wandelt u over een prachtig balkonpad met 
schitterend uitzicht.  U daalt af naar de buurtschap Walem en via een  voetpad klimt u uit het dal omhoog. 
Via een veldweg loopt u terug naar Klimmen en na een stuk door het dorp komt u bij Grand Café Klumme. 
Tip: U kunt ook starten op de wandelparkeerplaats De Kluis en dan fijn lunchen of pauzeren bij Grand Café 
Klumme. De route wordt dan wel ruim 1 km langer. 
 

 
 
Startpunt: Grand Café Klumme, Klimmenderstraat 8, Klimmen. Tel: 045-8881522.  Geopend: Woensdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur, donderdag vanaf 14.00 uur, maandag en dinsdag gesloten. 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://www.grandcafeklumme.nl/
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Tegenover de zaak ligt een kleine parkeerplaats en er is een grote parkeerplaats bij de vlakbij gelegen 
Remigiuskerk, Vrijthof 15, Klimmen. Loop dan vanaf de grote parkeerplaats links van huisnr. 12 het klinker- 
voetpad, via nauwe doorgang, omlaag. 
 

Startadres: Wandelparkeerplaats  Kluis, Kleineweg, Valkenburg. Navigatie: Walem 120, Walem. Tegenover 
huisnr. 120 rijdt u over de smalle asfaltweg  (Kleineweg).  Negeer zijwegen rechts. Aan het einde van de smalle 
asfaltweg is rechts, bij grote trafokast, de  onverharde parkeerplaats.  (Vanaf de parkeerplaats gaat u R. Vlak 
daarna en aan de 4-sprong, gaat u L over de veldweg met rechts de witte Statieweg. Aan de 3-sprong gaat 
u RD. Ga dan verder bij **** in punt 4).    
 

 GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9,36 km  2.20 uur  53 m  116 m 
 

 
 

1647. KLIMMEN 9,4 km
 

1. Met uw rug naar de ingang van het Grand Café 
steekt u via zebrapad de doorgaande weg over en 
gaat u RD (Schoolstraat) omhoog met even 
verder boven de St. Remigiuskerk. Aan de  
3-sprong, bij de met breuksteen gebouwde 
pastorij, met boven de voordeur in muurnis het 
beeld van St. Remigius (1905), gaat u L 
(Kerkveldweg) en ga aan de rechterzijde lopen 
met rechts de basisschool “Ummer Clumme”. 
Meteen voorbij het plaatsnaambord “Einde 
bebouwde kom Klimmen” gaat u R over de 
parkeerplaats omlaag met rechts de school. Aan 
het einde van de parkeerplaats loopt u de trap 
met leuning omlaag.  Beneden aan de trap gaat u 
aan de 3-sprong RD het asfaltpad omlaag, met 
links het tenniscomplex. Aan de T-splitsing gaat 
u L en ga dan meteen L de trap met leuning 
omlaag. Beneden aan de trap gaat u aan de  
3-sprong R het pad omlaag, met links een 
haag/akker. Bij picknickbank loopt u het (linker) 
pad omhoog en boven aan de 3-sprong gaat u R 
over het graspad langs de picknickbank.  Meteen 
daarna gaat u aan de 3-sprong RD over het 
asfaltpad, met rechts het sportcomplex van V.V. 
Hellas (Klimmen/ Ransdaal).  Na 300 m gaat u aan 
de T-splitsing L en meteen daarna gaat u R de 
stenen trap met leuning omhoog. Boven aan de 
trap gaat u RD het graspaadje (even) omhoog en 
volg het pad over het grasveld.   
 

(U kunt hier ook R over het asfaltpad gaan met links 
het grasveld. Aan de 3-sprong gaat u R. Ga dan 
verder bij **** in punt 2).  
 

2.  Aan het einde van het grasveld gaat u RD over 
het asfaltpad.  **** Negeer meteen zijpad rechts 
naar zitbank en loop RD het asfaltpad omhoog. 
Boven aan de trap, in de buurtschap Termaar 
gaat u R. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong RD 
(Manensheide). Aan de 4-sprong gaat u RD 
(Manensheide). Aan de T-splitsing gaat u R 
(Termaar) omlaag.  Aan de 3-sprong bij, mooi 
vakwerkhuis en wegwijzer, gaat u L omhoog 
richting treinstation Schin op Geul en u verlaat 
even verder de bebouwde kom van Termaar.   
 

 
(Even verder passeert u rechts (nr. 10) de lange 
voormalige carréboerderij uit 1860. Even verder heeft 
u boven links mooi uitzicht. 
 

Een eindje verder, vlak voor kruising, hangt links aan 
de muur van woning nr. 21 een plaquette t. h.a. Peter 
Spoganetz (juiste naam), die hier op 17-9-1944 
sneuvelde. Hij deed dienst bij het 119e infanterie 
regiment en was afkomstig uit Newark New Yersey 
(VS)).  
 

Aan de kruising/rotonde bij wegwijzer, wegkruis 
type vliegermodel in de buurt Koulen, gaat u L 
(Koulenbergsweg) de smalle asfaltweg omlaag.  
 

(Kijk hier even naar de tekst boven de voordeur van 
huisnr.1 met aan de zijkanten in muurnis een Maria 
en St Jozef beeldje.   
 

De Koulenbergsweg omlaag lopend passeert u na 
100 m links (nr. 7) een muurkruis, dat hangt aan een 
voormalig carréboerderijtje, dat stamt uit 1797 (zie 
sluitsteen boven voormalige poort). In 1863 is het 
boerderijtje gesplitst en uitgebreid). 
 

Na 200 m gaat u R de veldweg/graspad 
omhoog/omlaag, met omlaag lopend voor u 
prachtig uitzicht. Beneden aan de T-splitsing voor  
spoorwegtalud gaat u R met links de spoorlijn 
Maastricht-Heerlen. Bij rij woningen, in het 
gehucht Opscheumer, volgt u RD de dalende 
asfaltweg.   
 

(Deze zes woningen “De Zesbaanhoezer” zijn in 
eerste instantie gebouwd voor spoorwegarbeiders, 
die deze spoorlijn onderhielden). 
 

3. Aan de 3-sprong bij hoog, smal 
spoorwegviaduct gaat u RD (Langs de Ling). 
Negeer meteen daarna veldweg rechts omhoog 
en loop RD de smalle holle asfaltweg omhoog. 
Boven aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD 
omlaag. Vlak daarna, waar de asfaltweg voorbij 
wegkruis links  over de spoorbrug buigt, gaat u 
bij huisnr. 1 RD de kasseienweg/graspad (even) 
omhoog. 100 m verder bij ingang van weiland 
wordt de veldweg, een smal dalend pad, dat  
200 m verder twee haakse bochten maakt, en 
vervolgens een dalend breed graspad wordt.   
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(Waar het pad twee haakse bochten maakt, kan na 
veel regenval het pad glibberig zijn).  
 

Na 600 m gaat u beneden aan de rand van Walem 
bij wegkruis, staand tussen twee linden, L de 
asfaltweg omlaag.   
 

(100 m verder ziet u links boven de ingang van de 
kalkoven/kalkbranderij Walem).  
 

Na 250 m, vlak voor spoorviaduct en bij dikke 
keien, gaat u R de doodlopende weg omhoog en 
u passeert rechts restaurant Bowlingcentrum/ 
Indoor speeltuin Max en de Rakkers, waar u iets 
kunt drinken. Boven bij inrit van bungalowpark  
Schin op Geul, volgt u RD het pad met links de 
spoorlijn en rechts de parkeerplaats van het 
bungalowpark. Negeer na bijna 200 m 
spoorwegviaduct links en volg het (gras)pad 
geruime tijd RD verder langs  de spoorlijn.  
 

(Na 200 m ziet u rechts boven de mergelwand waar u 
dadelijk langs loopt).   
 

Na 500 m, vlak voordat het pad naar rechts buigt, 
gaat u R via draaihekje het (trappen)pad omhoog 
dat boven bij de grot in de Döalkesberg naar 
rechts buigt. Bij “vervallen” (2022) zitbank  en 
infobord volgt u RD het graspad met rechts 
schitterend uitzicht over het vijf sterren 
landschap Zuid-Limburg. (100 m verder passeert u 
nog een zitbank).     
  
4. Aan de 4-sprong, voor het bungalowpark, gaat 
u L het brede gras- bospad omhoog.  Boven aan 
de T-splitsing gaat u R de veldweg omlaag.    
 

(Degene, die is gestart bij parkeerplaats De Kluis, 
gaat hier L de veldweg omhoog terug naar de 
parkeerplaats).     
 

**** Negeer bij bungalowpark Schin op Geul 
zijpad rechts omlaag en loop RD over de 
veldweg, die even verder een mooi hol dalend 
pad wordt.  
 

(Bijna aan het einde passeert u rechts, in het holle 
pad, een grote dassenburcht).  
 

Na 400 m gaat u beneden aan de omgekeerde  
Y-splitsing, bij uitstroom van regenwaterbuffer en 
breed ijzeren hek, RD de smalle asfaltweg omlaag 
en u passeert even verder links een open stal van 
melkveebedrijf. Aan de T-splitsing in Walem gaat 
u L de asfaltweg omhoog.  
 

(Bijna 100 m verder, tegenover huisnr. 19, passeert u 
rechts een oude waterput. Zie infobord aan muur).  
 

Na 100 m gaat u, bij huisnr. 21, R over de 
asfaltweg, die meteen daarna een licht stijgende 
veldweg wordt, die na 250 m bij regenwaterbuffer 
Koulen naar rechts buigt. Voorbij veerooster en 
breed ijzeren hek loopt u RD het graspad 
omhoog. Na 150 m passeert u bij  ijzeren hekken 
twee brede draaihekken en loop RD het smalle  
(gras)pad omhoog. (Kijk hier bij de brede 
draaihekken nog even achterom). Boven, vlak voor 

asfaltweg, buigt het pad naar links en aan het 
einde van het pad gaat u RD de asfaltweg 
omhoog, met rondom mooi uitzicht.   
 

(Na 50 m passeert u rechts een picknickbank. De 
route volgend ziet u voor u beneden de met 
Craubergersteen gebouwde St. Theresiakerk (1932) 
in Ransdaal).  
 

Na bijna 400 m gaat u, in de buurt Koulen aan de 
kruising/rotonde bij wegwijzer en wegkruis, L 
(Walemweg).  (U bent hier al geweest). 
 

5. Na 150 m gaat u bij afvalbak en zitbank, een 
genietplekje, R de veldweg omhoog, die na 200 m 
een dalende holle veldweg wordt.  Na 500 m gaat 
u aan de 3-sprong, bij ijzeren hek, R de veldweg 
omlaag met rechts een regenwaterbuffer.  Na de 
volgende 500 m gaat u bij waterpoel en bord 
“voetpad” L het asfaltpad omhoog, met rechts 
achtertuinen. Negeer bij waterpoelen twee 
zijpaden links omhoog. Boven in Klimmen gaat u 
R over de asfaltweg.  Negeer zijwegen en volg de 
asfaltweg RD (Houtstraat). Waar na ruim 400 m de 
asfaltweg bij verkeersspiegel links omlaag buigt, 
gaat u bij de mooie rijksmonumentale 
carréboerderij “Dorpshof” (nr.5), met een in-  en 
uitgezwenkte topgevel, R (Vrijthof) over de  
klinkerweg met rechts de grote parkeerplaats.  
Waar de klinkerweg naar rechts buigt, gaat u bij 
de rijksmonumentale woning (1707) huisnr. 12 -11 
RD (’t Molmoezegetske) via nauwe doorgang het 
klinker- voetpad omlaag.   
 

(Als u hier R gaat, passeert u op de hoek een 
plaquette t. h. a.  de vijf Klimmense gezinnen  die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog joodse burgers in 
het geheim onderdak hebben aangeboden.  
 

U komt dan ook bij de met Kunradersteen gebouwde 
Remigiuskerk, die u via de inpandig Mariakapel kunt 
bezichtigen.  
 

De kerk wordt voor het eerst schriftelijk vermeld in 
een akte van 1145. In de winter van 1287/1288 is de 
kerk door brand verwoest en rond 1325/1330 
gewijzigd herbouwd. De jaren daarna vonden er nog 
verschillende verbouwingen/uitbreidingen plaats. De 
huidige vorm van de kerk is het resultaat van de 
restauratie en vergroting van de kerk in 1906-1908 
naar plannen van de beroemde Roermondse 
architect Jos Cuypers. 
 

Bij de ingang van de kerk, een van de oudste van 
Nederland, staan op de begraafplaats oude grote 
familiegraven. Als u bij de ingang van de kerk L over 
het klinkerpad gaat met rechts de kerk, heeft u aan 
het einde van de begraafplaats mooi uitzicht op o.a. 
de overdekte skibaan in Landgraaf. In de kerkmuur 
zijn enkele oude grafstenen ingemetseld).  
 

Beneden steekt u via zebrapad de doorgaande 
weg over en dan komt u bij Grand Café Klumme, 
de sponsor van deze wandeling, waar u binnen of 
op het terras nog iets kunt eten of drinken. 

 

Auteur: Jos Wlazlo  Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.  


