923 RANSDAAL (Termaar) 10,1 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

blz 2 van 3
Tijdens deze wandeling wandelt u heuvel op, heuvel af met prachtige uitzichten op de Zuid-Limburgse
heuvels. Via leuke paadjes komt u in Klimmen en loopt u omlaag naar de buurtschap Heek. Dan loopt u vai
veld weg omhoog en via een leuk paadje omlaag met mooi uitzicht loopt u omlaag naar een afgelegen
hoeve. U loopt de Schaelsberg op naar de Kluis en dan wandelt over een graspad u langs mergelrotsen
waar u prachtig uitzicht heeft. Aan de rand van Schin op Geul loopt u een graspad omhoog en dan wandelt
u langs de spoorlijn terug naar Ransdaal. Neem zelf proviand mee voor onderweg. Na 6,6 km staat een
zitbank aan een panoramapad. TIP. Begin de wandeling na 14.00 dan kunt u na de wandeling nog even van
het terras genieten of een lekker patatje eten.
Gps afstand 10100 m, looptijd 2.20 uur en hoogteverschil 53 m.
Startadres: Cafetaria Happy Frites, Mareheiweg 2, Ransdaal - Klimmen. Dagelijks open vanaf 16.00 uur,
maandag gesloten. (Voor de zaak is een ruime parkeerplaats).

923 RANSDAAL (Termaar) 10,1 km
1. Met de rug naar de ingang loopt u RD via de
stapstenen door het speeltuintje omhoog. Boven
aan de asfaltweg gaat u R (blauw). Meteen daarna
gaat u bij wegkruis
en verbodsbord L
(Stationsstraat) omhoog.
Boven aan de Tsplitsing gaat u L (Termaar). Meteen daarna gaat
u
bij
stenen
wegkruis
R
(Schalenboschweg/blauw).

Voorbij lunchroom “Rustpunt Achterum” volgt u
de asfaltweg naar rechts (geel).

(Even verder heeft u rechts mooi uitzicht over
Parkstad. O.a. op de 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. Rechts daarvan ziet u de hoogstgelegen
woontoren van Nederland (Parc Imstenrade)),

(Afhankelijk van onderhoud gemeente is dit pad
soms niet te belopen, dan moet u helaas over de
asfaltweg lopen. Hier heeft u rondom mooi uitzicht
o.a. rechts in de verte op de watertoren in
Schimmert).

Negeer twee zijwegen links. Aan het einde van de
bebouwde kom van Termaar negeert u veldweg
rechts
omlaag
en
volgt
u
RD
(voetpad/groen/blauw) de dalende asfaltweg.
Neem nu het eerste grindpad L omhoog door het
park. Negeer trap rechts omlaag. Aan de 3-sprong
gaat u R (Klimmenderwijs). Vlak daarna aan de 3sprong bij zitbank gaat u R en een eindje verder
loopt u de stenen trap omlaag. Beneden gaat u R.
Steek beneden de doorgaande weg over en loop
via draaihekje (stegelke) RD met rechts van u een
regenwaterbuffer. Aan de veldweg bij volgende
stegelke gaat u L (geel/rood). Vlak daarna gaat u
R (geel) over het asfaltpad/voetpad met rechts
achtertuinen van woningen in Klimmen. Aan de 3sprong bij klimrek gaat u L (geel) omhoog.
(Als u hier 20 m RD loopt, dan komt u bij een mooie
waterpoel. Zie infobord. De route volgend passeert u
omhoog lopend twee picknickbanken).

2. Aan de T-splitsing gaat u L (geel) en u verlaat
de bebouwde kom van Klimmen. Loop 10 m
voorbij de verkeersdrempel over het linksgelegen
pad achter de haag, evenwijdig aan de
doorgaande weg.

Na 500 m gaat u bij breed ijzeren hek en bij
verbodsbord R (geel) de veldweg omlaag, die u
geruime tijd RD volgt. Beneden in de buurtschap
Heek gaat u aan de voorrangsweg L over het
fietspad. Na 200 m gaat u bij 2 ijzeren hekken 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. Boven
aan de asfaltweg gaat u L. Vlak daarna gaat u 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 en loopt u het
pad met mooi uitzicht omlaag.
(Als u hier rechts langs het klaphek loopt, dan komt
bij enkele zitbanken en bij een oriëntatiebord.

De route volgend ziet u omlaag lopend links beneden
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 bij zitbank gaat u L de smalle asfaltweg
omhoog richting hoeve Euverem.
3. 50 meter voor de boerderij gaat u R het brede
graspad omhoog met links de meidoornhaag.
(Links ziet u Hoeve Euverem). Aan het einde van
het graspad loopt u RD met links de haag en
rechts de akker. Bij de hoeve gaat u R de veldweg
omhoog. Boven aan de T-splitsing op de
Schaelsberg gaat u L (groen/blauw) over de
veldweg. Let op! U loopt het bos in en ga na 10 m
R over het bospaadje (soms slecht te zien). Aan
het brede pad gaat u L omhoog. Vlak daarna gaat
u R (rood) en u passeert de ingang van de Kluis.
(De kluis op de Schaelsberg is de meest
schilderachtige van alle Nederlandse kluizenarijen.
De kluis is vrij te bezichtigen, zeker doen).
Meteen daarna bij zitbank gaat u L (rood). Het pad
buigt rechts omlaag.
(U kunt hier L naar de kruisweg (1843) lopen. Achter
statie VIII en VII heeft u schitterend uitzicht over het
Geuldal. De kruisweg bestaat uit 13 staties van het
model 'ovenkapel' met nissen voorzien van litho's
achter glas. Ze zijn gegroepeerd om het symbolische
graf van Christus met daarin een houten kist en
bovenop een kruis met de 'Arma Christi', de
gereedschappen, waarmee Christus aan het kruis
geconfronteerd werd).
Meteen daarna loopt u het lange trappenpad
omlaag. Beneden negeert u 2 zijpaadjes rechts.
Bij de spoorlijn Maastricht-Heerlen gaat u meteen
L (geel) via het stegelke het pad omhoog.. Boven
buigt het pad naar rechts.
(Hier passeert u de hooggelegen mergelgrot in de
Däölkesberg (zie infobord). Hier staat een zitbank
waar u kunt genieten van het uitzicht over het vijf
sterren landschap Zuid-Limburg. Een eindje verder
passeert u nog een zitbank, een genietplekje na 6,6
km).
4. Volg het graspad RD. Aan de 3-sprong gaat u
RD langs de afrastering van bungalowpark Schin
op Geul. Boven aan de T-splitsing gaat u R (geel)
de veldweg omlaag. Beneden gaat u RD (geel)
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over de asfaltweg. Aan de T-splitsing in Walem
gaat u L (zwart/rood) omhoog.
(Tegenover huisnr. 19 passeert u rechts een oude
waterput. Zie infobord aan muur).
Tegenover huisnr. 21 gaat u R (rood/zwart) over
de asfaltweg, die even verder een veldweg wordt.
De veldweg buigt bij regenwaterbuffer Koulen
naar rechts en loop dan even verder het graspad
via twee brede draaihekken omhoog. (Kijk omhoog
lopend ook nog even achterom). Boven, vlak voor
asfaltweg, buigt het pad naar links. Aan de
asfaltweg gaat u R (blauw/geel) omlaag. Negeer
bij picknickbank veldweg rechts. Bij 2 ijzeren
hekken gaat u L de veldweg omlaag.
(Voor u heeft u mooi uitzicht over het Ransdalerveld
en op de H. Theresiakerk (1932) in Ransdaal, die
door de parochianen zelf is gebouwd met
Craubergersteen, hardsteen en mergel).
Beneden aan de smalle asfaltweg gaat u L
omlaag. 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. 5. Aan de 3sprong gaat u RD de veldweg omhoog parallel
aan de spoorlijn. Aan de asfaltweg gaat u R
(groen/blauw) omlaag en via het spoorwegviaduct
loopt u Ransdaal binnen.
(Meteen links tegenover huisnr. 2 passeert u een
mooi 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). Aan de volgende 3–
sprong loopt u RD (blauw/zwart).
(Meteen daarna ziet u bij huisnr. 25 in de tuin een
bijzonder ijzeren kruis).
Aan de 3-sprong bij huisnr. 35 gaat u L richting
spoorwegstation. Steek de spoorwegovergang
over en loop bij plaatsnaambord Termaar R terug
naar de cafétaria, de sponsor van de wandeling,
waar u binnen in de leuk ingerichte zaak of op het
terras nog iets kunt drinken en drinken.

Het rijksmonumentale stationsgebouw van Klimmen-Ransdaal is evenals het rijksmonumentale stationsgebouw
van Voerendaal in 1913 gebouwd. Beide stations liggen aan de op 1 maart 1915 geopende lijn Schin op Geul–
Heerlen. Het station beschikt over een bijzonderheid namelijk de mijnwerkerswachtruimte, die nog bijna helemaal
in de oorspronkelijke staat verkeert. De ruimte is alleen vanaf de buitenkant bereikbaar. Zo konden de mijnwerkers
de wachtruimte van de andere reizigers niet vuil maken. De wachtruimte van de tweede en derde klasse beschikt
nog steeds over een schouw en plafond uit de begintijd.
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.

