526. KLIMMEN 11,7 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze wandeling wandelt u heuvel op, heuvel af met prachtige uitzichten op de Zuid-Limburgse
heuvels. U wandelt omlaag naar de in een droogdal gelegen hoeve Euverem. Dan loopt u omhoog over de
Schaelsberg naar de rand van Valkenburg. Hier kunt u pauzeren bij Taverne ’t Koetshoes. De terugweg
gaat een mooi stuk langs de Geul. Via de rand van Schin op Geul (hier kunt u pauzeren bij café Trattoria ’t
Graefke) en de gehuchten Opscheumer en Koulen komt u weer bij het startpunt, waar u o. a. heerlijke ijs
kunt krijgen.
Startadres: Lunchroom – ijssalon Pleinzicht, Drossaert de Limpensplein 16, Klimmen.
(Aan de achterkant van de lunchroom is een ruime parkeerplaats aan de Pleinstraat).
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526. KLIMMEN 11,7 km
1. Met de rug naar de ingang van de lunchroom
gaat u L en meteen daarna weer L (Pleinstraat).
Aan de T-splitsing gaat u L (Achtbunderstraat).
Vlak daarna gaat u R (Kruisveldstraat). Aan de 3sprong gaat u L (Schutteheiweg). Negeer
zijwegen links. Aan de T-splitsing bij kleine
rotonde en wegkruis gaat u R (Waalheimerweg).
Negeer meteen twee zijwegen links en loop RD
(geel). Ga een eindje verder buiten de bebouwde
kom, 10 m. voorbij de verkeersdrempel, over het
linksgelegen pad achter de haag lopen,
evenwijdig aan de doorgaande weg. (Hier heeft u
rondom mooi uitzicht o.a. rechts in de verte op de
watertoren in Schimmert). Na 500 m. gaat u bij
breed ijzeren hek en bij verbodsbord R (geel) de
veldweg omlaag, die u geruime tijd RD volgt.
Beneden aan de voorrangsweg in de buurt Heek
gaat u L over het fietspad. Na 200 m. bij 2 ijzeren
hekken gaat u L over de veldweg met links van u
een regenwaterbuffer. (Hier ziet u rechts aan de
doorgaande weg de grote rijksmonumentale
carréhoeve de Heek, eens eigendom van het adellijk
vrouwenstift van Sint Gerlach in Houthem. De
achtergevel stamt uit 1658). Volg geruime tijd deze
stijgende veldweg
2. Boven aan de asfaltweg gaat u L. Meteen
daarna gaat R (blauw) over de veldweg. Meteen
daarna boven op de Goudsberg vóór veldkruis en
de plek waar een Romeinse wachttoren heeft
gestaan (zie infobord) gaat u R door het klaphek.
(Als u hier rechts langs het klaphek loopt, dan komt
bij enkele zitbanken en bij een oriëntatiebord). Volg
nu het pad omlaag met voor u prachtig uitzicht.
(Links beneden ziet u de witte hoeve Euverem en
voor u in de verte vanaf links de 30 m. hoge
uitzichttoren Wilhelmina, Thermae 2000 (puntdaken),
de kasteelruïne Valkenburg, de enige hoogteburcht in
Nederland uit circa 1200 en het Casino gebouw).
Beneden aan de smalle asfaltweg bij zitbank gaat
u L omhoog richting hoeve Euverem. Ga net vóór
de doornheg R over de veldweg/graspad. Het pad
buigt maakt 2 haakse bochten naar links langs de
heg en bij de ingang van de hoeve gaat u R de
veldweg omhoog. Boven aan de T-splitsing op de
Schaelsberg gaat u R (groen/blauw) over het pad

met links van u afrastering. Aan de 3-sprong in
het bos loopt u RD (groen) en even verder wordt
het pad een dalend pad. Aan de 3-sprong aan de
bosrand bij oriëntatiebord en 2 zitbanken gaat u
RD (groen/blauw) steil omlaag richting spoorlijn.
(Hier staat naast de zitbanken het gedenkteken ter
gedachtenis van Piet Frijns uit Schimmert, die hier op
21-jarige leeftijd op 19-7-1965 slachtoffer werd van
zinloos geweld). Beneden aan de 4-sprong gaat u
L (blauw/groen) onder het spoorwegviaduct door.
Aan de T-splitsing gaat u L langs het okerkleurige
in mergel opgetrokken Kasteel-Oost. (Zie
infobordje naast ingang). Even verder passeert u
taverne ’t Koetshoes, een mooie pauzeplek.
3. Volg verder de asfaltweg RD langs de
speeltuin. (Bij zitbank passeert u links het
geologisch monument groeve kasteel Oost (zie
infobord)). Dan wordt de asfaltweg een breed pad
met rechts van u de meanderende Geul, het
snelst stromend riviertje van Nederland. Negeer
tegenover de Sint Jansbron en bij het bordje
“Genhoes
Schaelsberg”
trappenpad
links
omhoog. (Een eindje verder passeert u rechts,
tegenover een liggende beukenboom waar meestal
mooie bloemen in staan, een oorlogsmonument. In
het weiland, aan de andere kant van de Geul, werd
op 29 juni 1943 een Engelse Lancaster
bommenwerper neergeschoten door een Duitse
nachtjager. De zeven bemanningsleden vonden
hierbij de dood. De route volgend ziet u een eindje
verder rechts kasteel Schaloen). Negeer zijpad
scherp links omhoog. Meteen daarna bij wit
bruggetje, zitbanken en de Calvariegroep loopt u
RD verder langs de Geul. (Dit punt met de
Calvariegroep is in deze contreien beter bekend
onder de naam “de drie beeldjes”. In de boom links
naast de brug is een beeldje te zien dat in de boom is
vastgegroeid. gegroeid. Aan de Y-splitsing gaat u
R over het prachtige pad later smal pad langs de
Geul. (Even verder heeft u mooi zicht op de witte
kasteelhoeve Genhoes). Negeer brug rechts.
Boven aan de asfaltweg gaat u R en u loopt Schin
op Geul binnen. (U passeert hier café Trattoria ’t
Graefke, een leuke pauzeplek).

Aan de 3-sprong bij voormalig boerderijtje met
veel “oude” landbouwwerktuigen en wegkruis
gaat u L (rood/zwart) onder het spoorwegviaduct
door. Negeer bij bungalowpark Schin op Geul
zijweg links omhoog
(Hier ligt links Party &
Bowlingcentrum Schin op Geul met leuk terras voor
een pauze) en loop RD (zwart).
4. Voordat u de buurtschap Walem binnenloopt,
gaat u bij wegkruis de eerste veldweg scherp R
omhoog. De veldweg wordt boven een smal pad,
dat twee haakse bochten maakt. Aan de 3-sprong
bij spoorbrug gaat u RD (Kerkeveld/blauw/groen/
wit) de asfaltweg omhoog. Aan de Y-splitsing
gaat u R (Langs de Ling/wit/rood) omlaag. (Voor u
ziet u de H. Theresia kerk (1932) in Ransdaal, die
door de parochianen zelf is gebouwd met
Craubergersteen, hardsteen en mergel). Negeer
beneden veldweg links omhoog. Vlak daarna aan
de 3-sprong bij spoorwegviaduct in het gehucht
Opscheumer gaat u RD (Langs de Ling/rood) de
doodlopende weg omhoog. (Even verder passeert
u links een rij woningen. Deze zes woningen “De
Zesbaanhoezer” zijn in eerste instantie gebouwd voor
spoorwegarbeiders, die deze spoorlijn onderhielden).
De asfaltweg wordt een veldweg. Aan de 3-

blz 3 van 3
sprong gaat u L (rood) het brede graspad
omhoog. Aan de asfaltweg gaat u L
(rood/groen/blauw/geel) omhoog. Boven aan de
4-sprong bij wegkruis in het buurtschap Koulen
gaat u RD (Walemerweg). (Kijk hier even naar de
tekst
boven
de
voordeur
van
huisnr.1)
5. Na 150 m. gaat u bij picknickbank R (rood) over
de veldweg, die even verder een dalende holle
veldweg wordt. Beneden aan de 3-sprong bij
regenwaterbuffer gaat u R (rood). (Rechts ziet u
het buurtschap Termaar en links de kerk in Klimmen).
Aan de bosrand neemt u het eerste
asfaltpad/voetpad L (geel). Aan de 3-sprong bij
klimrek gaat u RD en u passeert meteen een
mooie waterpoel. (Zie infobord). Let op! Na 80 m.
gaat u bij zitbank L het pad omhoog. Boven aan
de
kruising
in
Klimmen
gaat
u
RD
(Achtbunderstraat). Aan de volgende kruising
gaat u R (Groene Kruisstraat). Aan de T-splitsing
gaat u L (Pendersstraat). Aan de schuine Tsplitsing gaat u L. Loop RD de trappen omlaag en
u komt weer bij de lunchroom, de sponsor van de
wandeling, waar u binnen of op het terras nog
iets kunt drinken en eten o.a. een lekker ijs.

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

