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Tijdens deze gemakkelijke wandeling met lichte heuvels wandelt u over veldwegen door het open veld 
langs de dorpen Retersbeek, Weustenrade, Wijnandsrade en Hulsberg. Halverwege kunt u in Wijnandsrade 
pauzeren bij café I gen Dörp of bij brasserie kasteel Wijnandsrade.  Aan het eind is een fijn terras.  
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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. 
Tegenover de zaak ligt een kleine parkeerplaats en er is een grote parkeerplaats bij de kerk, Vrijthof 15, 
Klimmen.  

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,21 km  2.50 uur  59 m  92 m 
 

 
 

313. KLIMMEN 12,2 km 
 
1. Met uw rug naar de ingang van het Grand café 
gaat u L en aan de 3-sprong gaat u RD.   Meteen 
daarna gaat u L (Putweg/groen) omlaag richting 
Retersbeek. Ga vlak vóór het autowegviaduct 
rechts van de weg lopen en loop rechts van de 
vangrail onder de autoweg door. Tegenover 
huisnr. 20 gaat u bij wegkruis L (rood) over de 
grindweg. 
 

(U passeert Huiskenshof ook wel Huize Retersbeek 
genoemd. Het is een omgracht herenhuis, met een 
U-vormige kasteelhoeve in oorsprong middeleeuws 
doch sterk verbouwd in de 19e eeuw).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank en wegkruis gaat u R 
(rood) 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 en waarop bijna 10000 zonnepanelen 
liggen. De route volgend ziet u even verder rechts in 
de verte de hoogstgelegen woontoren van Nederland  
(Parc Imstenrade in Heerlen).   
 

Loop aan de rechterzijde over het pad).  
 

U passeert twee woonhuizen (no. 2 en 4) en ga 
dan links van de weg lopen.  
 

(U passeert de hoeve Nieuwhof (no.7) uit 1915).  
 

2. Tegenover huisnr. 14 gaat u L (rood) over de 
veldweg. Aan de kruising gaat u RD (rood) over 
de asfaltweg. Aan de Y-splitsing bij groot 
wegkruis type vliegermodel en grote 

varkensfokkerij gaat u L (rood/zwart) over de 
veldweg.   
 

(Als u zin heeft in een lekker ijsje kunt u hier aan de 
Y-splitsing R gaan. Na 200 m gaat u bij de 4 
garagepoorten R over de grindweg/inrit. Aan de 
doorgaande weg gaat u R en na 10 m ziet u rechts 
de IJswinkel De IJsput. Open Za-Zo en hele maand 
juli en aug.).  
 
Na 800 m gaat u aan de 3-sprong voor de mooie 
vakwerkhoeve (18e eeuw) in de buurtschap 
Weustenrade L (Kruisstraat) de asfaltweg omlaag. 
Aan de T-splitsing bij groot wegkruis gaat u L 
(Luiperbeekstraat) omhoog.  
 

(Een eindje verder (huisnr. 58) passeert u rechts een 
mooi opnieuw gebouwd vakwerkwerkhuis met muur 
van leem).  
 

Bij vakwerkboerderijtje (no.61) met muurkruis 
wordt de asfaltweg een  veldweg. Negeer veldweg 
links.  
 

(Links ziet u in de verte de hooggelegen H. 
Remigiuskerk in Klimmen).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD. Negeer zijpad links 
en volg de veldweg geruime tijd RD.    
 

3. Aan de 3-sprong gaat u L (rood). Aan de 
voorrangsweg in de buurtschap Swier gaat u R. 
Na 100 m gaat u L (Swierderkerkweg). Negeer 
zijweg links. (Aan het eind van deze weg passeert u 
links een prachtige gevel van woning). Aan de 3-
sprong voor de vijver in Wijnandsrade gaat u L. 
Negeer pad rechts langs vijver.  
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(Als u dit pad langs de vijver volgt en aan het eind 
van het pad L ((Körnerstraat) over de klinkerweg 
loopt, dan komt u via het kerkhof  bij de ingang van 
de kapel. Via de kapel kunt u het mooie interieur van 
de Stephanus kerk met o.a. de mooie glas-in-
loodramen, preekstoel, en verschillende houten 
Heiligen beelden bekijken. In de kapel staat een 
doopvont en 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. Aan de kerkmuur hangt een groot 
Calvariekruis. 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 

oorspronkelijke slot gestaan, waarschijnlijk een 
donjon (verdedigingstoren) daterend uit de 12e/13e 
eeuw.  
 

Als u dan even RD loopt en meteen daarna aan de 3-
sprong R gaat, dan komt u café I gen Dörp, een 
leuke pauzeplek).   
 

Via de parkeerplaats passeert u cafétaria 
Wienandsroa, een leuke pauzeplek. 
 

(Hier ligt ook op de binnenplaats van het kasteel 
brasserie Kasteel Wijnandsrade, ook een leuke 
pauzeplek).  
 

Aan het eind van de parkeerplaats gaat u het 
trapje op. Steek via oversteekplaats de 
doorgaande weg over en ga bij wegkruis en 
zitbank L over het paadje.  
 

(Rechts ziet u het mooie kasteel  waar u een kijkje 
kunt nemen. Bij het kunstwerk “Harpspeelster” loopt 
u via de hoofdingang de binnenplaats van de 
voormalige kasteelhoeve op.  Rechts van deze 
binnenplaats staat het kasteel. Het huidige kasteel is 
een gedeeltelijk omgracht gebouw bestaande uit drie 
vleugels om een binnenplaats. Het oudste deel is de 
westvleugel, een oorspronkelijke verdedigbaar huis 
gebouwd tussen 1554 en 1563. In deze vleugel 
bevindt zich de oorspronkelijke ridderzaal. De  
zuidelijke vleugel en de oostelijke vleugel zijn tussen 
1717 en 1719 gebouwd. Grenzend aan het kasteel 
ligt de kasteelhoeve, de vroegere borchhof, 
bestaande uit drie vleugels rond een grote 
binnenplaats).  
 

U steekt meteen het Hulsbergerbeekje over. Even 
verder volgt u het paadje dat achter de prachtige 
lindebomen loopt, parallel aan de stijgende 
doorgaande weg. (Aan deze mooie allee staan ruim 
200 lindebomen). Boven gaat u R (De Veldweg nr. 
61/blauw) over de asfaltweg.   
 

4. Waar de asfaltweg bij gedichtpaal en het bedrijf 
Luijten Groentechniek links omhoog buigt, gaat u 
bij verbodsbord en poëziepaal R (blauw) over de 
holle veldweg. Na 700 m, aan het einde van het 
rechtsgelegen “oude” bos, gaat u bij gedichtpaal 
en bordje “Geleenbeekdal” R (rood) het pad  
omlaag. Voorbij zitbank en gedichtpaal  buigt het 
pad naar links en volg het bospad 500 m RD door 
de Hulsbergerbeemden. Via bruggetje steekt u 
het Hulbergerbeekje over. Aan de asfaltweg in de 
buurtschap Wissengracht (Hulsberg) gaat u RD. 
Aan de 3-sprong gaat u bij zitbank L omhoog. 
Voorbij huisnr. 58 gaat u R (rood) over de 
veldweg.  
   

5. Let op! Bijna boven aan de 4-sprong gaat u R 
(rood) over het smalle pad gelegen tussen  
weiland en groot grasveld.  
 

(Beneden rechts ziet u het kerkhof van Hulsberg).  
 

Volg het pad een eind verder RD met links de 
bosrand en rechts een groot grasveld.  Aan de T-
splitsing voor de bosrand gaat u L langs twee 
staande bielzen het bos in. Blijf het bospad nu RD 
volgen. Voorbij rechts gelegen zandvlakte gaat u 
L over het pad dat even verder een (gras)pad 
wordt gelegen tussen twee afrasteringen. 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).  
 

6. Bijna beneden, vlak voor de doorgaande weg,   
gaat u  L de veld- grindweg omhoog. Een eindje 
verder buigt de veldweg naar links en loopt u 
parallel aan de autoweg Heerlen-Maastricht.  
 

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

Een eind verder buigt de veldweg links omlaag.  
 

(Een eindje verder heeft u  rechts beneden mooi zicht 
op de Huiskenshof, die u aan het begin van de 
wandeling gepasseerd bent).  
 

Aan de 3-sprong bij wegkruis en zitbank gaat u 
RD (rood) over de brede grindweg. (U passeert 
weer het omgracht herenhuis). Aan de 
voorrangsweg bij wegkruis gaat u R. Loop weer 
onder het autowegviaduct door en u komt weer in 
Klimmen. Boven aan de doorgaande weg gaat u 
R. Aan de 3-sprong gaat u RD en u komt rechts 
weer bij Grand Café Klumme, de sonsor van deze 
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken. 
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De rijksmonumentale met Kunradersteen gebouwde H. Remigiuskerk ligt op het hoogste punt van Klimmen. 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. Het 
huidige   romaanse karakter van de kerk is voor het grootste deel het resultaat van de restauratie die P.J. Kuipers 
en zijn zoon Jos Cuypers van 1904 tot 1906 uitvoerden. De kerk is via de in de kerk gelegen kapel te bezichtigen.  
 
Na  de wandeling kunt u nog even naar lunchroom – ijssalon Pleinzicht, sponsor van de wandelgids,  Drossaert de 
Limpensplein 16  rijden/lopen (350 m), waar u binnen of op het terras nog iets kunt drinken en  eten o.a. heerlijk ijs.  
Vanaf de parkeerplaats loopt u bij de prachtige rijksmonumentale carréhoeve (1755) met mooie topgevel RD 
(Houtstraat) omhoog. Na 100 m gaat u aan de 4-sprong bij zitbank en trafokast R (Doctor Poelstraat). Negeer 
zijwegen en na 250 m komt u bij het Drossaert de Limpensplein waar de lunchroom – ijssalon is. Alle dagen open. 
 
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.  

 


