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Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u door het Strijthagerbeekdal en over o.a. grote grasvelden, 
mooi hellingbos en langs de natuurbegraafplaats Eygelshof naar Eygelshoven waar u een oud kerkje 
passeert. Na circa 6,5 km kunt u dan pauzeren bij Ralph’s Taverne. Na de pauze wandelt u langs de 
Anstelerbeek en dan loopt u via het bos omhoog. Boven voorbij treinstation Eygelshoven steekt u de Ring 
Parkstad over. Dan loopt u door mooie natuur omlaag naar de mooie vijvers van kasteel Strijthagen, waar 
ook kunstwerken staan. U komt weer bij Strijthagermolen waar de parkeerplaats is. Het is een afwisselende 
en verrassend mooie wandeling maar let wel goed op de beschrijving. In de route zit een kort maar steil 
bospaadje. U kunt ook starten bij Ralph’s Taverne in Eygelshoven. 
 
Startadres: Parkeerplaats bij kasteelhoeve Strijthagen, Strijthagermolenweg 1, Landgraaf. 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Navigatie: U rijdt over de Einsteinstraat. Aan de rotonde voor de ingang van Mondo Verde gaat u R/L 
(Mensheggerweg) omlaag. Na 100 m. gaat u R (Rouenhof) de smalle asfaltweg omlaag. Neem nu de  eerste 
onverharde weg L (Strijthagermolenweg). Aan de rechterzijde is de parkeerplaats. 
 

 
 
Startadres: Ralph’s Taverne, Terbruggen 59, Eygelshoven.  
Parkeer niet in de straat (betaald) maar op het grote plein (gratis). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,45 km  2.25 uur  51 m  125 m 

 
 

1124. KERKRADE - Eygelshoven 10,4 km 

1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R over 
de brug. Meteen daarna bij de Strijthager 
hoeve/watermolen (zie infobordje aan muur bij 
toegangshek) gaat u L (rood) over het bospad met 
links het Strijthager beekje. Na draaihekje wordt 
het pad een stijgend bospad. Boven aan de T-
splitsing gaat u L met links beneden het 
meanderende beekje.  Let op!  Na 300 m gaat u L 
het  trappenpad omlaag en via bruggetje steekt u 
de Strijhagerbeek over en volg het pad dat even 
verder links omhoog buigt. Boven aan de smalle 
asfaltweg gaat u R.. Boven steekt u de 
doorgaande weg over en gaat u RD (Rouenhof) 
de smalle asfaltweg omlaag. Negeer zijpad links 
omhoog. Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong L 
de bos- grindweg omhoog. Boven volgt u RD de 
grindweg door de eikenlaan. Let op!  10 m na 
eikenlaan en circa 25 m voordat aan de 
rechterzijde het bos begint, gaat u R het graspad 
over het grote grasveld omlaag. Na 50 m gaat u 
aan de kruising van graspaden L richting bos. 
Loop even RD door het smalle bos en volg dan 
RD het graspad over het volgende grote grasveld. 
Na bijna 50 m gaat u aan de kruising van 
graspaden L omhoog. Aan de 4-sprong gaat u R 
de grind- bosweg omlaag door de bosstrook. Vlak 
daarna gaat u aan de kruising RD verder omlaag.   
 

2. Vlak daarna gaat u beneden aan de T-splitsing 
L over de licht stijgende smalle asfaltweg. Negeer 
zijwegen. Steek bij hoge spoorbrug (spoorlijn 
Heerlen – Kerkrade) voorzichtig de voorrangsweg 
over en ga R het fietspad omlaag. Na 250 m  
passeert u rechts brasserie Jolo’s, een leuke 
pauzeplek. 150 m verder gaat u L (Dellenweg) de 
klinkerweg omhoog en loop onder het 
spoorwegviaduct door van de Euregiobahn 
(spoorlijn Heerlen-Aken). Meteen daarna gaat u 
aan de kruising R de veldweg omhoog met rechts 
de  spoorlijn. Na bijna 100 m gaat u boven bij 
smalle begroeide doorgang L het graspad 
omhoog met links afrastering. Na 200 m gaat u 
boven bij opening in  afrastering L het graspad 

omlaag. (Dit is circa 50 m voordat rechts het bos 
begint). Beneden aan de 5-sprong bij zitbank gaat 
u scherp R over het eerste paadje. Meteen daarna  
aan de Y-splitsing gaat u R over het grote 
grasveld omhoog.  
 

(Deze grasvelden worden tijdens het jaarlijkse 
driedaags popfestival Pinkpop gebruikt als camping).  
 

Boven aan de T-splitsing gaat u R (rode driehoek 
op geel plaatje) over het bospad. Aan de Y-
splitsing gaat u R. (U verlaat hier de markering van 
de rode driehoek op geel plaatje). Negeer zijpaadje 
rechts naar groot grasveld.    
 

3. Let op!  Na 25 m gaat u bij 6-stammige boom R 
het bospad omlaag met even verder rechts een 
groot grasveld. Beneden aan de bosrand buigt 
het pad naar links en blijf dan het pad beneden 
door de bosrand RD volgen. Let op! Een eind 
verder gaat u 5 m voorbij liggende lange oude 
boomstam, met links een “heuveltje”, R het 
paadje omlaag. Meteen daarna gaat u aan de T-
splitsing R het holle pad omlaag met rechts een 
groot grasveld. Beneden aan de kruising voor 
spoorwegviaduct gaat u L het bospad omhoog 
met boven rechts de spoorlijn. U loopt onder het 
viaduct door van de  Ring Parkstad en volg het 
pad langs de afrastering van de spoorlijn. Aan de 
Y-splitsing, met links mooi open beukenbos, gaat 
u R met rechts op afstand de spoorlijn. Na 100 m 
loopt u via  trappenpad door het bos omhoog.  
Boven aan de 3-sprong, met 2 dunne bomen in 
het midden, gaat u RD het brede bospad omlaag. 
Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u R het 
brede bospad omlaag door het mooie hellingbos.  
U passeert links een zitbank. 
 

4. Circa 15 m voor Andreaskruis (onbewaakte 
spoorwegovergang) gaat u L het bospad door het 
Burgemeester Boijensbos omhoog. Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD verder 
omhoog. Circa 150 m voor woningen gaat u R het  
bospaadje omlaag en weer omhoog.  

https://ralphstaverne.nl/


  blz 3 van 4 

 

Steek aan de rand van Eygelshoven de asfaltweg 
over en ga R het trottoir omlaag. Aan de 3-sprong 
gaat u L (Churcilllaan) omhoog. Boven tegenover 
huisnr. 9 en vlak voor 3-sprong gaat u R over het 
bospaadje en loop even verder het brede stenen 
trappenpad omlaag. Beneden gaat u RD (Martin 
Luther Kingstraat) met rechts een speelveldje.  
Aan de kruising gaat u RD (M.  L. Kingstraat) 
omlaag. Negeer zijwegen.  Beneden steekt u de 
voorrangsweg (Waubacherweg) over en loopt u 
RD het korte maar steile bospaadje omhoog met 
links afrastering. Boven gaat u aan de 3-sprong R 
over het bospaadje. Negeer zijpaadje rechts naar 
Natuurbegraafplaats Eygelshof, de voormalige 
bruinkoolgroeve Hermans.  
 

(Loop even dit paadje rechts in. U heeft dan prachtig 
uitzicht tot zelfs aan de Eifel).   
 

Omlaag lopend passeert u rechts het houten 
ontvangstgebouw van de natuurbegraafplaats, 
waar de graven voor eeuwig zijn.   
 

(Op deze begraafplaats ligt sinds 11-12-2020 de op 
60 jarige leeftijd overleden Jan Nobbe begraven. Jan  
heeft heel veel prachtige wandelingen voor de 
Wandelgids uitgezet in het Land van Herve, 
Ardennen, Eifel en de Moezelstreek).   
 

5. Beneden voor het kerkhof van Eygelshoven 
gaat u R de asfaltweg omlaag en u passeert 
meteen rechts de hoofdingang van de 
natuurbegraafplaats Eygelshof, de eerste 
natuurbegraafplaats van Zuid-Limburg. Steek de 
voorrangsweg over en loop  bij bijzonder 
infobord RD (Putstraat) over de eenrichtingsweg.  
 

(Hier komt u meer te weten komt over de voormalige 
mijn Julia. Kijk ook even op de achterkant van het 
infobord).   
 

Ca. 20 m vóór spoorwegviaduct gaat u bij 
zwerfsteen R over het klinkerpaadje met rechts 
een grote parkeerplaats. Aan het eind loopt u L 
onder het viaduct door, steek meteen R de 
doorgaande weg over en ga L (Veldhofstraat) 
over het trottoir. Negeer doodlopende weg 
(Schovetweg) rechts omhoog. Bij huisnr. 8 gaat u 
schuin R het kasseienpad omhoog. Boven gaat u 
L via het grote hek naar de ingang van het St 
Johannes de Doperkerkje, dat tot 1922 dienst 
deed als parochiekerk.  
 

(Het kerkje stamt uit 1507/1508. De toren, een 
zogenaamde weerbare toren, stamt uit de 11e/12e 
eeuw en is een van de oudste van ons land uit de 
Romaanse bouwperiode.  Waarschijnlijk kort na 1513 
heeft men de toren in baksteen verhoogd Loop even 
rond het kerkje waar oude grafstenen staan. In een 
nis staat de stenen replica van de eiken reliekbuste 
van Johannes de Doper. De in 1921 gesloten kerk is 
na restauratie in 1939-'40 als devotiekapel in gebruik 
genomen). 
 

Ga dan via volgende hek R de trap omlaag. 
Beneden bij groot kunstwerk/ 
oorlogsgedenkteken (zie infobordje) gaat u RD 
naar Ralph’s Taverne voor de pauze. 
 

6.  Met uw rug naar de ingang gaat u RD. Aan de  
rotonde gaat u R of loop eerder schuin R over de 
parkeerplaats.  Na bijna 100 m gaat u R 
(Laurastraat).  Let op! Bij zebrapad gaat u L (Op 
den Dries). Negeer doodlopende weg rechts. Aan 
de T-splitsing gaat u R (Anselderlaan). Aan de 
kruising gaat u L (Bosweg) met rechts het 
tenniscomplex. U steekt de Anstelerbeek over en 
ga dan meteen bij bord “voetpad” R het trapje 
omlaag en volg het bospad RD.  Aan de 3-sprong 
gaat u R. Na 10 m bij de Anstelerbeek gaat u aan 
de 3-sprong L het bospad steil omhoog. Vlak 
daarna gaat u boven aan de T-splitsing R en u 
passeert meteen  een zitbank. Meteen voorbij de 
zitbank  gaat u R over het smalle graspaadje 
langs een liggende dikke boomstam van beuk.  
Beneden aan de T-splitsing voor  beek en 
sportcomplex van voetbalclub LHC gaat u L. Het 
pad wordt een stijgende bospad. Boven aan de 
kruising gaat u RD. (U blijft dus op hoogte lopen). 
Blijf nu het stijgende bospad RD volgen met 
rechts een diepe grubbe (natuurlijk waterafvoer). 
(U volgt dus niet het bospad dat links omhoog buigt). 
Boven aan de T-splitsing gaat u R. 
   
7. Na 50 m gaat u R over de brede betonnen brug 
en ga dan R over bospad met rechts (even) een 
greppel. Volg nu geruime tijd het bospad boven 
door het smalle hellingbos RD. Na 500 m. negeert 
u trapje/pad rechts omlaag en loop RD langs 
coniferenhaag. Voorbij draaihekje volgt u het 
tegelpad omhoog. Boven aan de kruising gaat u 
RD (Nachtegaalstraat) omhoog.   Aan de 3-sprong 
gaat u L (Dentgenbachweg) omhoog langs 
huisnr. 2. Negeer zijwegen en steek boven bij het 
treinstation Eygelshoven de spoorwegovergang 
over en loop RD over het twee richtingen fiets-
voetpad. Negeer zijweg links omlaag 
(Mensheggerweg). Aan de grote rotonde gaat u R 
en via brug steekt u de Ring Parkstad (N300) 
over. Bij de volgende rotonde gaat u RD en na 20 
m steekt u de voorrangsweg (Mensheggerweg) 
over en gaat u L het brede stenen trappenpad 
omhoog.  Boven gaat u L  de asfaltweg omhoog. 
Aan de T-splitsing bij toegangshek van goot 
bedrijfspand gaat u R over de asfaltweg 
(fietspad/ruiterpad). (Hier ziet u links  in de verte 
hoogbouw in Kerkrade).  Waar de asfaltweg naar 
links buigt, gaat u RD (Hopelerweg) over de 
klinkerweg. Na 5 m gaat u L over het bospaadje 
met links van u de asfaltweg.   
 

8. Aan de 3-sprong gaat u R over het licht 
dalende paadje met rechts de bosrand en links  
weiland. Aan de 4-sprong in het bos gaat u RD. 
Aan de volgende 4-sprong  gaat u L (blauw) over 
het bospad. Aan de 3-sprong loopt u RD. (U 
verlaat hier de blauwe route). Aan de 3-sprong bij 
liggende boomstam en takken hut (2021) gaat u L 
en even verder loopt u langs een voormalige 
“groeve” omlaag. Beneden aan de T-splitsing 
gaat u R door de bosrand omlaag met links een 
boomgaard.  
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Beneden aan de T-splitsing voor toegangshek 
van de Strijthager hoeve/ watermolen (circa 
1700), waar een bakhuisje staat waarin  broden en 
vlaaien werden gebakken, gaat u L (blauw) over 
het bospad dat meteen naar rechts buigt met 
links een beukenhaag.  Aan de 3-sprong voor 
vijver gaat u L (rood) het bospad omhoog met 
rechts beneden de vijver en mooi uitzicht op het 
kasteel Strijthagen..  
 

(Als u hier RD loopt, dan komt u meteen rechts bij het 
waterrad van de voormalige korenmolen, die bij het 
kasteel hoorde 
 

Het huidige  kasteel dateert uit de 18e eeuw en werd 
gebouwd op de fundamenten van zijn middeleeuwse 
voorganger).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD 
(rood/groen) langs de volgende vijver.   
 

(50 m verder ziet u links de ingang van de ijskelder, 
die nu het onderkomen van vleermuizen is).  
 

Voorbij deze vijver gaat u aan de 3-sprong bij 
volgende zitbank R tussen de vijvers door. Het 
graspad buigt naar rechts. Negeer bospad links. 

Aan de 3-sprong bij de grote kunstwerken o.a.  
“grote bulldog”,  “Ob River” (gebogen vrouw), 
“de blinde leidt de blinden” en “grote bulldog” 
gaat u RD  over het smalle pad met links de 
haag/kasteel Strijthagen. 
 

(De grote kunstwerken die u bij het kasteel ziet, zijn 
hier geplaatst door de Nederlands – Russische 
beeldhouwer Alexander Taratynov, die het kasteel 
gebruikt als woon- werk en expositieruimte). 
 

Aan de 3-sprong bij volgende kunstwerken en bij 
fietsenrek gaat u R verder langs de vijver en u 
passeert enkele zitbanken, genietplekjes.  
 

(U passeert meteen links het voormalig koetshuis, 
dat nu dienst doet als verenigingsgebouw van de 
hengelsportvereniging Strijthagen (1958)). 
 

Na 200 m gaat u bij bord “Voetpad” L 
(rood/blauw) het korte trappenpad omlaag en 
volg het pad, dat meteen naar links buigt met 
rechts de Strijthagermolen/waterrad. Bij brug 
gaat u L en u komt meteen links bij de 
parkeerplaats.  

 

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.   


