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Tijdens deze panoramische wandeling wandelt u via een veldweg met mooi uitzicht omlaag naar de 
buurtschap Heek en via een mooi bospaadje loopt u omhoog naar de buurtschap Emmaberg.  Dan loopt u 
via veldwegen naar de mooie kasteelhoeve Huiskenshof. U loopt langs de kerk van Klimmen en dan struint 
u over leuke paadjes met trapjes terug naar Rustpunt Achterum met leuk terras. Het is een gemakkelijke 
route. 
 

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

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 8,86 km  2.05 uur  43 m  88 m 
 

 
 

213. Klimmen 8,9 km 
 

1. Met uw rug naar Rustpunt Achterum gaat u L 
en volg de asfaltweg, die naar rechts buigt. Aan 
de T-splitsing bij muurkruis en rechts een  
wegkruis type vliegermodel gaat u L over de 
doorgaande weg.   
 

(Hier heeft u rondom  mooi uitzicht o.a. rechts in de 
verte op de watertoren in Schimmert, die ook wel de 
Reus van Schimmert wordt genoemd).  
 

Na 500 m gaat u bij breed ijzeren hek en bij 
verbodsbord R (geel) de (holle) veldweg omlaag, 
die u geruime tijd RD volgt. Na 900 m, bijna 
beneden, wordt de veldweg bij boerderij/ 
melkveebedrijf (nr. 2) met Mariabeeldje in 
muurnis een dalende asfaltweg.  Beneden aan de 
voorrangsweg in de buurt de Heek gaat u L over 
het fietspad. Negeer bij de grote hoeve de Heek 
(1658) bij verbodsbord veldweg links omhoog. 
 

(De grote rijksmonumentale carréhoeve de Heek was 
eens eigendom van het adellijk vrouwenstift van Sint 
Gerlach in Houthem).  
 

Negeer bij wegkruis en trafohuisje smalle 
asfaltweg rechts omhoog en loop RD.  
 

(Rechts passeert u (nr. 23) het rijksmonumentale  
met mergelsteen gebouwde carréboerderijtje (18e/1e 
helft 19e eeuw). 
 

2. Let op! 30 m voorbij huisnr. 13 gaat u R het 
bospaadje omhoog. U passeert een zitbank en 
loop verder omhoog.  Boven aan de T-splitsing in 
de buurtschap Emmaberg gaat u R over de 
asfaltweg.  
 

(Meteen daarna tegenover huisnr. 13 ziet u links  een 
boomkruis dat aan een boom hangt, die de vorm van 
een kruis heeft. Heel bijzonder).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD 
(Emmabergweg). Vlak daarna, waar de asfaltweg 
naar links buigt en Groeneweg heet, gaat u RD 
over de veldweg. (Links ziet u de autoweg Heerlen-
Maastricht (A79)). Na 700 m steekt u bij trafohuisje 
met muurkruis de asfaltweg over en loop RD 
(geel) de veldweg omhoog. Na 600 m aan de 
doorgaande weg bij picknickbank aan de rand 
van Klimmen gaat u L over het optische fietspad 

omlaag. Loop links van de weg en na 200 m  loopt 
u onder het autowegviaduct door.  
 

3. 100 m verder aan de  4-sprong bij ANWB-
wegwijzer gaat u R (Waakheuvelsweg) de 
asfaltweg omhoog. Meteen daarna gaat  u R de 
veldweg omhoog. 100 m verder buigt de veldweg 
naar links en loopt u parallel aan de autoweg.  
 

(Waar deze veldweg bij hoogspanningsmast begint te 
dalen, heeft u mooi uitzicht over Parkstad o.a. op de 
overdekte skibaan SnowWorld in Landgraaf, die 
gelegen is op de helling van de steenberg van de 
voormalige steenkolenmijn Wilhelmina en waarop 
10000 zonnepanelen liggen). 
 

Een eind verder buigt de veldweg links omlaag.  
 

(Een eindje verder heeft  rechts beneden  mooi zicht 
op de Huiskenshof die u dadelijk passeert).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank en wegkruis gaat u 
RD (rood) over de brede grindweg en u passeert 
links de  Huiskenshof  
 

(De Huiskenshof ook wel Huize Retersbeek en 
Klimmender Huuske genoemd is een omgracht wit 
herenhuis (’t Klimmender Huuske) met een U-
vormige kasteelhoeve in oorsprong middeleeuws 
doch sterk verbouwd in de 19e eeuw).  
 

Volg nu RD de licht stijgende grindweg door de 
beukenlaan. Steek bij wegkruis de doorgaande 
weg over en ga R. Na 100 m loopt u via het 
tegelpad onder het viaduct door. Na het viaduct  
steekt u de doorgaande weg over en loop via het 
trottoir verder omhoog.    
 

4. Na 300 m gaat u boven aan de T-splitsing bij 
ANWB-wegwijzer in Klimmen R.  
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L (groen) 
richting Ransdaal.  
 

(U passeert de rechts boven gelegen met 
Kunradersteen gebouwde rijksmonumentale 
Remigiuskerk, die op het hoogste punt van Klimmen 
staat. Rond de 11e eeuw is hier een eenvoudig 
stenen zaalkerkje gebouwd. Dit oude zaalkerkje is als 
middenschip van de huidige kerk bewaard gebleven. 
In de tweede helft van de 12e eeuw is het zaalkerkje 
waarschijnlijk van zijbeuken voorzien.  



 

Waarschijnlijk is de kerk in de 14e eeuw uitgebreid 
met de huidige toren, die in 1840 is herbouwd.  
 

De kerk is via de in de kerk gelegen kapel te 
bezichtigen. Op het kerkhof staan enkele zeer oude 
grafstenen (vanaf 16e eeuw) en enkele oude grote 
familiegraven. Bij de ingang van het pad naar de 
kerkingang hangt een infobord met meer 
bijzonderheden over deze prachtige kerk. 
 

Tegenover de met breuksteen gebouwde pastorij, 
met boven de voordeur in muurnis het beeld van 
St. Remigius (1905), gaat u L  (Kerkveldweg) 
omlaag met rechts van u  de basisschool met de 
mooie naam “Ummer Clumme”.  Voorbij bord 
“Einde bebouwde kom Klimmen” gaat u R over 
de klinkerweg langs de parkeerplaats en loop dan 
RD (blauw) de stenen trap omlaag.  Meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat u RD omlaag 
(blauw).  Negeer zijpaadje links richting 
tennisbaan. Aan de 3-sprong gaat u L (blauw) 
omlaag. Meteen daarna gaat u L de stenen trap 
omlaag. Beneden aan de 3-sprong gaat u R 
(blauw) over het pad langs de bosrand.  Voorbij 
twee picknickbank loopt u RD het pad omhoog.   
 

5. Boven aan de 3-sprong gaat u R over pad  
langs de picknickbank. Aan de 3-sprong volgt u 
RD het asfaltpad met rechts het sportcomplex 
van Hellas (Klimmen/Ransdaal). Even verder 

buigt het pad links omhoog door het bos. Aan de 
T-splitsing gaat u L. Meteen daarna gaat u R de 
stenen trap omhoog.  Boven aan de 4-sprong 
gaat u RD over het grasveld.  Aan de 4-sprong 
gaat u RD over het asfaltpad. Vlak daarna gaat u 
aan de Y-splitsing R over het grindpaadje langs 
een zitbank.  Volg het pad dat een haakse bocht 
naar rechts en loop dan de stenen trap omlaag. 
Beneden aan de 3-sprong gaat u R.   
 

6.  Steek de doorgaande weg over en loop RD 
over het pad. Via draaihekje volgt u het pad 
verder RD met rechts een regenwaterbuffer en 
links afrastering.  Voorbij volgend draaihekje gaat 
u L (geel/rood) het pad omhoog. Vlak daarna gaat 
u bij waterpoel R (geel) het asfalt- voetpad 
omhoog,  Aan de 3-sprong gaat u L (geel) het pad 
omhoog.  
 

(Als u hier even RD loopt, dan komt u bij een mooie 
poel).   
 

Boven komt u weer bij Rustpunt Achterum, de 
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken. Op het terras heeft u mooi 
uitzicht o.a. op woningen in de buurtschap 
Termaar. De vriendelijke uitbaters Edwin en Sonja 
vernemen graag wat u van de wandeling vindt. 
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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.   

 

 


