
313. Klimmen 12km 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tijdens deze gemakkelijke wandeling met lichte heuvels wandelt u over veldwegen door het open 
veld langs de dorpen Retersbeek, Weustenrade, Wijnandsrade en Hulsberg. Halverwege kunt u in 
Wijnandsrade pauzeren bij cafetaria Wienandsroa (Geopend di – zo vanaf 11.00). 
 
Startpunt (keuze):  
- Café-Zalencentrum Keulen,  Schoolstraat 3 Klimmen (2 kilometer vanaf het hotel) 
- Loop langs de camping omhoog, vlak voor de tunnel links af, en meteen rechtsaf (veldweg) 
 
Gps afstand: 12000m 
Looptijd: 2.20 
 
 
 
 
 
 



  blz 2 van 2 

 

  
 

313. Klimmen 12km 
 
1.    Met uw rug naar het café gaat u R en aan de T-splitsing even R.  Na 20m L de Putweg in 
richting Retersbeek.  Ga vlak vóór het viaduct rechts van de weg lopen en loop rechts van de 
vangrail onder de snelweg door.  Tegenover huisnr. 20 L de grindweg in.  Negeer 2 inritten rechts 
naar kasteel Huiskenshof.  Aan de 3-sprong met zitbank en wegkruis R over de asfaltweg (rood).  
De weg maakt twee haakse bochten en aan de 3-sprong bij de verkeersweg L.  (Loop aan de 
rechterzijde over het voetpad).  U passeert twee woonhuizen en ga dan links van de weg lopen.  
U passeert de Nieuwhof met huisnr. 7.   
 
2.   Na 200m tegenover huisnr. 14 L de veldweg in (rood). Aan de kruising RD over de asfaltweg 
(rood).  Aan de 3-sprong met wegkruis RD de veldweg in (rood/zwart).  Aan het eind komt u in 
Weustenrade.  Aan de 3-sprong voor de vakwerkhoeve L door de Kruisstraat (zwart).  Aan de T-
splitsing met wegkruis L door de Luiperbeekstraat (zwart).  Blijf de weg volgen langs een 
alleenstaand wit huisje (61)  en volg dan de veldweg RD.  Negeer een veldweg links.  De weg 
buigt naar rechts en aan de 3-sprong RD.  Negeer een zijpad scherp links.   
 
3.   Aan de 3-sprong L naar de verkeersweg (rood).  Hier L en volg de weg.  Voorbij een paar 
huizen gaat u aan de rechterkant over het gras lopen.  Bij de grote hoeve buigt u mee naar R 
(rood).  Blijf op het gras lopen en pik dan het graspaadje op langs de weg.  Volg geruime tijd dit 
voetpad langs de weg tot bij de eerste weg naar links ziet (De Velde 61), richting een boerderij.  
(We hebben 6,2km gelopen. De volgende zitbank is bij 7,2km).  
 
4.   (Als u wilt pauzeren kunt u hier 200m RD lopen naar cafetaria Wienandsroa) Hier L (De Velde 61).  
Aan de 3-sprong voor de boerderij RD de veldweg in (blauw).  U passeert aan uw rechterzijde een 
bos. Aan het eind van dit bos meteen R het voetpad in.  Vlak voor het bos staat een zitbank, een 
prima pauzeplekje.  Loop het bos in en volg het bospad.  Aan het eind RD over de asfaltweg, u 
komt in Hulsberg.  Aan de 3-sprong met zitbank L.  Tegenover huisnr. 71 R de veldweg in (rood).   
 
5.   Aan de kruising R een smal voetpad in (rood).  Aan de T-splitsing voor de bosrand L het bos in. Na 
3m aan de kruising RD de greppel volgen.  Blijf de greppel volgen en negeer een zijpad links.  Het pad 
buigt naar rechts en u komt op een open zanderige plek.  Hier L en in de linkerhoek L het graspad in 
tussen twee afrasteringen door.  Aan de T-splitsing R over de grindweg die u geruime tijd volgt.  Rechts 
ziet u de kerk van Hulsberg.   
 
6.   U passeert een kwekerij en nog vóór de verkeersweg aan de 3-sprong L de asfaltweg in.  Dit 
wordt een veldweg.  De weg loopt enige tijd langs de snelweg en onderweg ziet u in de verte 
tegen een heuvel aan de overdekte skibaan van Snowworld liggen. Op het hoogste punt heeft u 
een mooi uitzicht op kasteel Huiskenshof, dat we aan het begin van de wandeling al eens 
gepasseerd zijn.  Dan buigt de weg links omlaag en wordt het weer rustiger.  Aan de 3-sprong 
met zitbank en wegkruis de grindweg in, u passeert weer het kasteel (rood).  Loop door tot de 
verkeersweg en ga R.  Loop onder de snelweg door en u bent weer in Klimmen.  Aan de T-
splitsing R en meteen L 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.   
 


