675. KLIMMEN 9,9 km
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Tijdens deze heuvelachtige maar gemakkelijke wandeling wandelt u over leuke veldweggetjes naar het
buurtschap Ransdaal. Dan loopt u geruime tijd over leuke paadjes door het Ransdalerveld met mooie
vergezichten. De terugweg loopt een stuk langs de spoorlijn en langs de buurtschap Termaar. Neem zelf
drinken mee, er staan voldoende zitbanken onderweg. Aan het eind kunt u op het mooie terras of binnen
bij de open haard nog nagenieten. Proef eens een heerlijke pannenkoek.
Startadres: Rustpunt Achterum, Dolberg 18, Klimmen
(U kunt parkeren op de parkeerplaats of in de straat).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

9,91 km

2.20 uur

50 m

111 m

blz 2 van 3

675. KLIMMEN 9,9 km
1. Vanaf Rustpunt Achterum loopt u terug naar de
doorgaande weg van waar u gekomen bent. Vlak
voor de doorgaande weg (tegenover huisnr. 1)
gaat u scherp L de klinkerweg omhoog, die vlak
daarna een dalende veldweg wordt. Beneden aan
de Y-splitsing bij regenwaterbuffer gaat u R
(rood) het graspad/veldweg omhoog, die even
verder een holle stijgende veldweg wordt. Boven
aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L over de
asfaltweg.
(Hier heeft u
Geuldal).

rechts prachtig uitzicht over het

Aan de 4-sprong bij wegkruis in de buurtschap
Koulen gaat u RD (groen/geel/rood/blauw) 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 beeld).
De Koulenberg omlaag lopend passeert u links 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)
100 m voorbij het muurkruis gaat u R (rood) het
brede graspad omlaag. (Omlaag lopend heeft u
voor u mooi uitzicht).
2. Beneden aan de T-splitsing voor de spoorlijn
Maastricht-Heerlen gaat u L de veldweg omhoog.
(Hier ziet u rechts in de buurtschap Opscheumer een
rij
woningen.
Deze
zes
woningen
“De
Zesbaanhoezer” zijn in eerste instantie gebouwd voor
spoorwegarbeiders, die deze spoorlijn onderhielden).
Aan de asfaltweg gaat u R (groen/blauw) omlaag
en u loopt via het spoorwegviaduct Ransdaal
binnen.
(Meteen tegenover huisnr. 2 passeert u links een
gietijzeren wegkruis dat geplaatst is tegen een mooi
houten wegkruis type vliegermodel).
Aan de 3-sprong bij muurkruis gaat u L
(Kampstraat) verder omlaag. Negeer meteen
klinkerweg links (Esperanteplein). Aan de 3sprong gaat u L (Pastoor Laevenstraat/
blauw/zwart/geel). Neem dan de eerste weg R
(Staatsland) Negeer twee zijwegen links. Aan de
T-splitsing gaat u R (groen/blauw/zwart/rood)
omlaag. Vlak daarna aan de volgende de Tsplitsing gaat u L (Ransdalerstraat).
(Meteen rechts (Ransdalerstraat nr. 37) hangt aan
de muur de herinneringsplaquette aan de 23 jarige
Allan Knott).

Bij wegkruis gaat u R (Sint Gillisstraat/paars/
blauw) omhoog en loop het dorp uit.
(Als u hier 300 m RD loopt, dan komt u bij de mooie,
bijzondere H. Theresia kerk (1932). De kerk is
gebouwd met Craubergersteen, hardsteen en mergel
De kerk werd door de parochianen van Ransdaal
gebouwd. Een rondje om de kerk heenlopen is zeker
de moeite waard).
U begint nu aan het “Rundje Hieëmelriek” met
paarse paaltjes.
3.
Aan de 4-sprong bij twee zitbanken en
wegkruis gaat u R (paars). De asfaltweg wordt
een doodlopende licht stijgende veldweg.
Voorbij de hoogspanningsdraden gaat u bij
kerstbomenplantage L (paars) over het graspad.
(Als u hier 50 m RD loopt, dan komt u bij een grote
paarse stoel. Via de traptreden kunt u D’r
Hieëmelsjtool (Hemelstoel) beklimmen en heeft u een
prachtig uitzicht over het Ransdalerveld).
Volg verder het pad langs de akker en
kerstbomenplantage. Aan de veldweg gaat u R
(paars) omhoog. Meteen daarna bij de
wateruitstroom van een regenwaterbuffer gaat u
L over het pad (paars). Een eindje verder buigt
het pad naar rechts.
(In de regenwaterbuffer staat een regenmeter, het
“vat” dat in het midden staat. De hoge paal, die ook in
de buffer staat is een waterstandmeter. Hier kan
men o.a. berekenen hoe groot nieuw aan te leggen
regenwaterbuffers moeten worden).
4. Boven bij regenwaterbuffer “Sint Gillisstraat 1”
en hoogspanningsmast gaat u L (paars) de
smalle asfaltweg omhoog. Na 50 m gaat u R
(paars) over het graspad gelegen tussen akkers.
(Rondom heeft u, afhankelijk van de beplanting,
weer mooi uitzicht). Aan het eind van de links
gelegen akker buigt het pad naar rechts. Meteen
daarna bij zitbank, een (prima pauzeplekje na 5
km, gaat u L (paars) het holle pad omlaag. (Een
eind verder passeert u een grote dassenburcht). Aan
de asfaltweg bij wegkruis gaat u RD
(paars/groen/zwart). Neem nu bij klaphek het
eerste pad R (groen/rood/zwart) gelegen tussen
haag en afrastering. (U verlaat hier het “rundje
Hieëmelriek”). Aan de asfaltweg gaat u L.
5. Aan de T-splitsing bij stenen wegkruis gaat u
L.
(Hier ziet u rechts aan de overkant van de
doorgaande weg wijngaard Vinnova).
Meteen daarna neemt u bij zitbank de eerste weg
R (Termoors) omhoog.

Negeer boven zijweg links. U passeert een
muurkruis. Aan de 3-sprong gaat u RD (rood).
(Links heeft u hier weer mooi uitzicht op de kerk van
Ransdaal).
Voor de spoorbrug gaat u R (blauw) de veldweg
omlaag langs de eiken en akker. Aan de 3-sprong
gaat
L
(blauw/rood/groen)
onder
het
spoorwegviaduct door. Na viaduct gaat u bij
zitbank L (rood) het graspad omhoog. Beneden
aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u L (rood) de
smalle holle asfaltweg omhoog.
6. Vlak voor de spoorbrug gaat u R (blauw) over
de grindweg met links beneden van u de spoorlijn
Maastricht-Heerlen. 500 m verder gaat u L
(blauw/groen/rood) onder het spoorwegviaduct
door en ga dan bij zitbank L (rood) de veldweg
omhoog. (U loopt nu parallel aan de links gelegen
spoorlijn). Na bijna 500 m gaat u aan de kruising
bij wegkruis gaat u L de asfaltweg omhoog. Voor
de spoorwegbrug gaat u R over de veldweg. Aan
de voorrangsweg in de buurtschap Termaar gaat
u R (blauw) omhoog. Loop links van de weg.
Negeer zijweg rechts (Peerboomkensweg) en
loop RD (blauw).
(U passeert rechts de rijksmonumentale van mergel
gebouwde carréhoeve (no. 30) uit 1742))..
Aan de ongelijke 4-sprong bij stenen wegkruis
gaat u R (Schalenbosweg/blauw). Negeer
zijwegen links en blijf de weg RD (blauw) volgen.
(Rechts heeft u mooi uitzicht over Parkstad. Rechts
ziet u de hoogstgelegen woontoren van Nederland
(Parc Imstenrade), de

blz 3 van 3
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. Links ziet u de communicatietoren van de
Afcent in Brunssum).
Negeer veldweg rechts omlaag en loop RD
(blauw/groen) de asfaltweg/voetpad omlaag.
Negeer zijpaden.
7. Aan de doorgaande weg in Klimmen bij de
voetbalvelden van Hellas (Klimmen/Ransdaal)
gaat u L (geel/rood) omlaag. Negeer zijweg rechts
omhoog. Meteen daarna gaat u R (geel/rood) over
de asfaltweg, die even verder een veldweg wordt.
Neem nu het eerste asfaltpad R (geel) door de
bosrand. Aan de 3-sprong bij klimrek gaat u L
(geel) omhoog.
(Als u hier 20 m RD loopt, dan komt u bij een mooie
waterpoel. Zie infobord).
Boven komt u weer bij Rustpunt Achterum waar u
bij de vriendelijke gastvrouw/heer, die deze
wandeling gesponsord hebben, nog iets kunt
eten en drinken. Binnen of op het terras heeft u
mooi uitzicht over Termaar. Geopend woensdag
t/m zondag vanaf 10.30 uur. Voor de kinderen is
er een klein speeltuintje.
U kunt deze wandeling ook beginnen met een
heerlijk ontbijt met o.a. spek en ei en nog vele
andere lekkere dingen. Dit slechts voor de prijs
van 6 euro. Van te voren wel even bellen 0454053985.
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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.

