526. KLIMMEN 11,6km

www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze wandeling wandelt u heuvel op, heuvel af met prachtige uitzichten op de Zuid-Limburgse
heuvels. U wandelt omlaag door het prachtige dal Genhoes en dan 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, het gehucht Termaar en een mooi dalletje. Aan het eind kunt u het heerlijke ijs proeven.
Startadres: Lunchroom – ijssalon Pleinzicht, Drossaert de Limpensplein 16 Klimmen.
(Aan de achterkant van de lunchroom is een ruime parkeerplaats aan de Pleinstraat).

Gps afstand: 11600m
Looptijd: 2.20
Hoogteverschil: 72m
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.

blz 2 van 3

526. KLIMMEN 11,6km
1. Met de rug naar de ingang van de lunchroom
gaat u L en meteen 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). (Neem een eindje verder het voetpad links
van de weg. Rondom heeft u hier een prachtig
uitzicht). Na 500 m. bij verbodsbord voor
motorvoertuigen gaat u R (geel) de veldweg
omlaag. Beneden aan de voorrangsweg gaat u L
over het fietspad. Net voor de rechtsgelegen
hoeve de Heek (1580/Hellebeuk) gaat u L de
veldweg omhoog.
2. Boven aan de asfaltweg gaat u L. Meteen
daarna gaat R (blauw) de veldweg in. Let op! Ga
nu meteen vóór veldkruis R door het klaphek.
Volg nu het pad omlaag met voor u een prachtig
uitzicht o.a. op het Casino en de kasteelruïne
Valkenburg, de enige hoogteburcht in Nederland
uit circa 1200. Beneden aan de 3-sprong bij
zitbank gaat u L over de asfaltweg richting hoeve
Euverem. Ga net vóór de doornheg R de veldweg
in. Het pad buigt naar links en ga na 10 m. L door
de opening in de heg. Ga meteen R en blijf links
van de heg lopen. Volg dan de veldweg omhoog.
Boven aan de T-splitsing op de Schaelsberg gaat
u R (groen/blauw) over het pad langs de
afrastering. Aan de 3-sprong in het bos RD
(groen). Iets verder daalt het pad. Aan de 3sprong 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.In het
kasteel is The International Butler Academy
gehuisvest, een opleiding tot butler). Even passeertj
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)). Bij afsluitboom wordt dit een breed pad
langs de Geul. Negeer tegenover de Sint
Jansbron
en
bij
het
bordje
“Genhoes
Schaelsberg” trappenpad links omhoog. (Een
eindje
verder
passeert
u
rechts
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. De 58 km
lange Geul ontspringt in het Belgische gehucht
Lichtenbusch nabij de Duitse grens. Het riviertje
mondt uit in de Maas nabij Bunde tegenover het
gehucht Voulwames). Bij wit bruggetje en bij 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 Ysplitsing gaat u R verder langs de Geul. (Even
verder heeft u een mooi uitzicht op de witte
kasteelhoeve Genhoes). Aan de asfaltweg gaat u R
en u loopt Schin op Geul binnen. Aan de 3sprong bij wegkruis gaat u L (rood/zwart) onder
het
spoorwegviaduct
door.
Negeer
bij
bungalowpark Schin op Geul zijweg links
omhoog en loop RD (zwart).
4. Voordat u het buurtschap Walem binnenloopt,
neemt u bij wegkruis de eerste veldweg scherp R
omhoog. De veldweg wordt boven een smal pad.
Aan de 3-sprong bij spoorbrug gaat u RD
(Kerkeveld/blauw/groen/wit)
de
asfaltweg
omhoog. Aan de Y-splitsing bij wegkruis gaat u R
(Langs de Ling/wit/rood) omlaag. (Voor u ziet u de
kerk in Ransdaal). 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 in. (Even verder passeert u links een rij
woningen. Deze zes woningen “De Zesbaanhoezen”
zijn
in
eerste
instantie
gebouwd
voor
spoorwegarbeiders, die deze spoorlijn onderhielden).
De asfaltweg wordt een veldweg. Aan de 3sprong gaat u L (rood) het brede graspad
omhoog.
Aan
de
asfaltweg
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. bij picknickbank gaat u R (rood) de
veldweg in, die even verder een dalende holle
veldweg wordt. Beneden aan de 3-sprong bij
regenwaterbuffer gaat u R (rood) over de
veldweg. (Rechts ziet u het buurtschap Termaar en
links de kerk in Klimmen). Aan de bosrand neemt u
het eerste verharde voetpad L (geel). Negeer
graspad links. Meteen daarna aan de 3-sprong bij
zitbank en waterpoel gaat u RD. Let op! Ga na 80
m. bij zitbank L het voetpad omhoog. Boven aan
de kruising in Klimmen RD (Achtbunderstraat).

blz 3 van 3
Aan de kruising gaat u R (Groene Kruisstraat).
Aan de T-splitsing gaat u L (Pendersstraat). Aan
de schuine T-splitsing gaat u L. Loop RD de
trappen omlaag en u komt weer bij de lunchroom
waar u nog iets kunt drinken of een lekker ijs
eten.

Wandelen met een Bourgondisch doel
www.kroegjesroutes.nl

