213. Klimmen 12,9km

Deze veldwegenroute gaat over glooiende heuvels met mooie vergezichten. U passeert Kasteel
Huiskenshof en gehuchten als Terveurt en Craubeek. Neem zelf proviand mee.
Startpunt (keuze):
- Café-Zalencentrum Keulen, Schoolstraat 3 Klimmen (2 kilometer vanaf het Hotel)
- Start bij punt 6 (lopend langs de camping omhoog, vlak voor de tunnel links af Waakheuvelsweg in)
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213. Klimmen 12,9km
1. Met uw rug naar het café gaat u L en neem de eerste weg L (Kerkveldweg). Aan de 3-sprong R
door de Holleweg. Aan de T-splitsing even L en de eerste weg R (Kaardenbekerweg).
2. Aan de 3-sprong RD richting een grote hoeve. Volg de weg om de hoeve heen. Aan de 3sprong rechts van het viaduct met zitbank RD het graspad in (rood). Aan de kruising met trapje
en wegkruis L omhoog over de asfaltweg. Net voor de spoorbrug R over de veldweg (blauw).
Aan het einde L de verkeersweg omlaag langs het station.
3. Ga de spoorwegovergang over en meteen de eerste straat R (Past. Laevenstraat). Aan het
einde bij de T-splitsing R. Aan de 3-sprong R door de Kampstraat onder het spoor door. Dan
meteen L de veldweg in langs het spoor. De weg loopt omlaag en op het laagste punt aan de 3sprong R het graspad in langs een doornheg (rood).
4. Volg het graspad omhoog, links van de denneboompjes en aan de asfaltweg L omhoog. Boven aan
de kruising met wegwijzer RD over de Walemerweg. Na 150m de eerste veldweg R (rood). Aan het
einde bij de T-splitsing L. Aan het einde bij de woonhuizen L over de verkeersweg (neem na 20m het
voetpad links van de weg). Na 400m de eerste veldweg R langs een bord “verboden voor
motorvoertuigen”) (geel).
5. Aan het eind even de verharde weg RD volgen en aan de voorrangsweg L over het fietspad.
Rechts ziet u een electriciteitshuisje. Hier R de Boschweg omhoog. Boven aan de T-splitsing
met zitbank R door de Emmabergweg. Negeer na 50m de weg links (Groenenweg). Ga RD de
veldweg in (bord verboden motorvoertuigen). Beneden bij het snelwegviaduct de asfaltweg
oversteken en RD de veldweg omhoog (geel). Aan het einde van de veldweg bij een
picknickbank (pauzeplekje) draait u 180 graden naar L en volgt u de verkeersweg omlaag.
6. Loop links van de weg. Houdt rechts aan onder de snelweg door (over het gras). Bij de
kruising met wegwijzer R de Waakheuvelsweg in. Dan meteen R de veldweg in. U loopt even
langs de snelweg dus oren dicht. In de verte ziet u de skibaan van Snowworld. De weg loopt
omhoog en boven heeft u mooi uitzicht op kasteel Huiskenshof.
7. Dan buigt de weg links omlaag. Aan de 3-sprong met zitbank en wegkruis RD de veldweg in
Langs kasteel Huiskenshof (rood). Aan de T-splitsing met wegkruis L over de verkeersweg.
Waar de weg naar links buigt, R de veldweg in (rood/groen). Aan het einde R onder de snelweg
door (over het gras). Neem de tweede weg L (doordlopende weg). U passeert een fruithandel.
8. Ca.30m voor het viaduct R de smalle weg in (Terveurt). Aan de 3-sprong R, u loopt weer over
de Kaardenbekerweg. Aan de 3-sprong even L en dan R de Holleweg in. Aan de volgende 3sprong L de Kerkveldweg in. Aan de T-splitsing R terug naar het café waar u nog iets kunt
drinken.

Het Auteursrechts van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden
gecopiëerd, verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder toestemming van de auteur.

