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Tijdens deze licht heuvelachtige en zeer afwisselende wandeling, die u kunt starten met een heerlijk ontbijt, 
wandelt u door weilanden en over paden naar de Strijthagermolen en langs de mooie vijver bij Kasteel 
Strijthagen. Na een stuk door de bossen steekt u de Ring Parkstad over en wandelt u een zeer mooi stuk 
langs het stuwmeer Cranenweyer. U loopt door het Kaffebergsbos omhoog en via lang bospad komt u in 
Eygelshoven, waar u door het Laurapark wandelt. Het pad slingert door een mooi beukenbos en u loopt 
dan weer onder de Ring Parkstad door. Dan volgt nog een prachtig stuk door beukenbossen en weilanden 
en komt u weer bij de brasserie met terras waar het goed toeven is. Onderweg staan genoeg zitbanken om 
te pauzeren. Neem zelf voor onderweg drinken mee.  
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Brasserie Jolo’s, Dr. Calsstraat 100a, Landgraaf. Tel:045-5116276. Geopend: dagelijks vanaf 
09.00 uur, maandag gesloten. Voor de zaak is een parkeerplaats. (Indien deze vol is rij dan met uw rug naar het 
restaurant naar L. Aan de 3-sprong onder de hoge spoorburg gaat u L (Rouenhof) over de smalle asfaltweg en u 
komt meteen rechts bij de grote parkeerplaats waar u ook de route kunt starten in punt 1).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,87 km  2.30 uur  56 m  140 m 

 
 

1199. LANDGRAAF 10,9 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van Jolo’s gaat u L  
het fietspad omhoog met rechts boven de spoorlijn 
Heerlen-Aken. Aan de 3-sprong onder de hoge 
spoorbrug gaat u L (Rouenhofweg) over de smalle 
asfaltweg met meteen rechts de grote 
parkeerplaats en links boven de spoorlijn Heerlen-
Kerkrade. Let op!  Na 250 m, circa 10 m vóór links 
staande gele paal van de Gasunie, gaat u R het 
brede pad omhoog. Negeer zijpaden en volg 
geruime tijd RD het licht stijgende brede (gras)pad 
gelegen tussen struikgewas, dat na 200 m naar 
links buigt en een dalend breed pad gelegen 
tussen grote grasvelden wordt. Na 500 m gaat u 
beneden aan de kruising R (rood/blauw) over de 
smalle asfaltweg. Negeer meteen zijpad rechts.  
Steek boven voorzichtig de doorgaande weg over 
en loop RD (Rouenhof)/rood/blauw) de smalle 
asfaltweg omlaag. Na 150 m, vlak voorbij grote 
toegangspoort van het terrein van (Wereldtuinen) 
Monde Verde,  gaat u L via nauwe doorgang het 
pad gelegen tussen afrasteringen omlaag en u 
loopt het Strijthagerbeekdal in. Beneden buigt het 
pad naar rechts met links de bosrand. Via houten 
brug steekt u de Strijthagerbeek over en loop het 
trappenpad omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat 
u R over het bospad met rechts beneden het 
meanderende Strijthagerbeekje.   
 

2. Aan de 3-sprong gaat u R (rood) omlaag. 
Voorbij draaihekje gaat u bij de Strijthagermolen 
(zie infobordje aan muur bij toegangshek) R de brug   
over en ga dan meteen L (rood/blauw) over het 
pad met links het Strijthagerbeekje. (Voor u ziet u 
het waterrad van de molen). Voorbij bruggetje gaat 
u R het pad omhoog. Boven aan de T-splitsing 
voor de mooie grote (vis)vijver waaraan o. a. 
kasteel  Strijthagen (18e eeuw) staat, gaat u L.   
 

(De grote kunstwerken die u bij het kasteel ziet, zijn 
hier geplaatst door de Nederlands – Russische 
beeldhouwer Alexander Taratynov, die het 
kasteel/kasteelhoeve gebruikt als woon- werk- en 
expositieruimte. De route volgend passeert u even 
verder links weer het waterrad van de 
Strijthagermolen, die bij het kasteel hoorde).               

Aan de volgende T-splitsing gaat u L via nauwe 
doorgang bij bordje “Strijthagerbeekdal” het pad 
omhoog met links een beukenhaag. Aan de 3-
sprong bij toegangshek van de voormalige 
molen/hoeve gaat u R.   
 

(Hier staat bij de molen een vakwerkbakhuisje waarin 
broden en vlaaien werden gebakken. I. v .m 
brandgevaar stond het bakhuis los van de 
hoeve/woning).  
 

Meteen daarna gaat u aan de volgende 3-sprong 
RD het pad langs en door de bosrand omhoog 
met rechts een hoogstamboomgaard. Boven 
voorbij zitbank en meteen voorbij houten 
doorgang L door de hoogstamboomgaard lopen. 
In de linkerhoek verlaat u de boomgaard en ga 
dan meteen R het smalle pad omhoog met rechts 
de afrastering/boomgaard.  Aan de T-splitsing 
gaat u L over het bospaadje met rechts een smalle 
asfaltweg. Aan  het eind van het pad gaat u R 
(Hopelerweg) over de asfaltweg en loop meteen 
daarna aan de 3-sprong RD. Aan de volgende 3-
sprong gaat u scherp L de omlaag. (U kunt deze 
hoek ook afkorten over het gras).    
 

3. Vlak daarna  gaat u R over het grindpad en loop 
de brede stenen trap omlaag. Beneden steekt u bij 
ANWB-wegwijzer de Menserheggerweg over en 
via brug steekt u de  Ring Parkstad over. Steek 
dan meteen na de oprit van Ring Parkstad via 
oversteekplaats de Dentgenbachweg over en loop 
RD over de grindweg, die u via het hoge klaphek 
verder RD volgt met rechts beneden de Parkstad 
Ring. Na 100 m buigt de grindweg bij houten hek 
naar links en wordt een dalende asfaltweg. Vlak 
daarna gaat u bij zitbank R over het smalle 
grindpad.  
 

(Voor u in de verte ziet u de kerktoren (18e eeuw) van 
de St. Lambertuskerk  in het centrum van Kerkrade).  
 

Aan de ruime 3-sprong gaat u L het smalle 
grindpad omlaag. Beneden aan de asfaltweg gaat 
u L.  Voorbij ingang van rioolzuiveringsinstallatie 
Kerkrade-Kaffeberg gaat u  R over  het voet- 
bospad.  

http://www.jolos.nl/
tel:045-5116276


  blz 3 van 4 

 

Meteen daarna aan de 3-sprong RD. Negeer  
zijpaden links naar het stuwmeer.  Na 400 m 
passeert u rechts een deel van de 
rioolzuiveringsinstallatie. Let op! 100 m verder 
gaat u bij links bij het water staande 7-stammige 
boom en in het water staande palen L over het 
grindpad vlak langs het 20 ha. grote stuwmeer 
Cranenweyer, het enige stuwmeer in Nederland.  
 

(De Cranenweyer was vroeger een moeras en dankt 
haar naam aan overtrekkende kraanvogels die hier 
voedsel kwamen zoeken en uitrusten. Het meer is 
ontstaan door de bouw van een stuw in de 
Anstelerbeek, ter voorkoming van wateroverlast bij 
hevige regenval. Zo ontstond het enige stuwmeer van 
Nederland. (In het meer ligt een eilandje dat een 
paradijs is voor de watervogels). 
 

Aan de T-splitsing bij afsluitboom gaat u L. 
Negeer meteen pad links. Meteen daarna bij grote 
zwerfsteen gaat u L de asfaltweg (even) omhoog. 
Aan de 3-sprong bij picknickbank gaat u L. Negeer 
zijpaden.     
 

4. Via brug steekt u het stuwmeer over, waar u 
mooi uitzicht over het meer heeft  en loop dan RD 
over de asfaltweg.  Omhoog lopend gaat u na 100 
m aan de 4-sprong L over het bospad en negeer 
meteen zijpad rechts omhoog. Circa 20 m voor 
zitbanken, die aan het water staan (mooie 
pauzeplek), gaat u R over het bospad met links het 
stuwmeer. Na 150 m gaat u aan de 3-sprong RD 
over het betonnen bruggetje. 200 m verder gaat u 
boven aan de Y-splitsing R het bospad omhoog. 
(U verlaat hier het meer). Negeer zijpaden en volg 
RD het stijgende bospad, dat na  betonnen 
paaltjes rechts omhoog buigt.  Aan de T-splitsing 
gaat u L omhoog. Boven aan de 3-sprong (Op de 
Kaffeberg) gaat u RD (Kaffebergsweg). Via brug 
steekt u de spoorlijn Heerlen-Kerkrade over en 
even verder steekt u via volgende brug de 
Binnenring over. Meteen na deze brug gaat u aan 
de 4-sprong aan de rand van de Kerkraadse wijk 
Vink L over de doodlopende klinkerweg. Na 10 m 
gaat u bij trafohuisje L het bospad omlaag, dat 
meteen naar rechts buigt. Na 50 m loopt u aan de 
Y-splitsing RD over het hoger gelegen smalle 
bospaadje. Waar na bijna 400 m het pad naar 
rechts buigt, gaat u meteen aan de 3-sprong 
scherp L omlaag. Beneden aan de 4-sprong gaat u 
RD over de betonnen brug en volg dan het pad 
boven door het hellingbos. Na ruim 500 m negeert 
u bij trapje zijpad rechts. Voorbij draaihekje loopt 
u RD het tegelpad omhoog.  
 

5. Boven in Eygelshoven bij beklinkerd keerpunt  
gaat u R de asfaltweg omlaag langs huisnr. 11.  
Meteen voorbij huisnr. 4 gaat u L het tegelpad 
omhoog. Boven steekt u bij bushalte 
“Spechtstraat” schuin R de asfaltweg over en loopt 
u RD het asfalt- voetpad door het Laurapark 
omhoog. Let op! Na 30 m gaat u boven R over de 
grasdijk met links beneden een speelveld.  
 

(U loopt nu over het voormalige terrein van de 
steenkolenmijn Laura (1899-1970), waarop in de jaren 
70/80 een nieuwe woonwijk is gebouwd).   

 

Aan het eind bij doorzichtig infobord, plek 
voormalige ingang steenkolenmijn Laura en bij 
beeldje van mijnwerker (zie infobordje op de grond 
bij mijnwerker) gaat u L omlaag. Vlak daarna gaat u 
R (Pierrestraat) omlaag. Aan de 3-sprong gaat u RD 
verder omlaag.  Aan de ongelijke 4-sprong gaat u L 
(Wackersstraat).  Aan de 4-sprong gaat u RD. 
Neem dan vlak daarna de eerste klinkerweg R 
(Schouffertsweide). Aan de 3-sprong gaat u RD  en 
voorbij huisnr. 33 loopt u RD via tegelpad de trap 
omlaag. Beneden gaat u L langs de doorgaande 
weg omhoog  
 

(Even verder moet u via twee hekjes de 
onbewaakte spoorweg oversteken, Deze 
spoorwegovergang wordt begin juli 2022 
vervangen door een voetgangerstunnel, die eind 
nov. 2022 gereed is. Tot die tijd gaat u hier R de 
doorgaande weg omlaag.   
 

(Als u hier L langs de doorgaande weg omhoog loopt, 
dan komt u na 1,5 km ook bij Brasserie Jolo’s).  
 

Na 250 m gaat u in het centrum van Eygelshoven 
tegenover de Markt bij oorlogsgedenksteen, 
verbodsborden en mooi vakwerkhuisje (18e eeuw) 
L (Kerkberg)  de doodlopende klinkerweg omhoog. 
Meteen daarna gaat u R de trap op en voor de 
ingang van het oude Johannes de Doperkerkje 
(16e eeuw/zie infobordje boven aan de trap) en bij 
oude grafsteen gaat u L omhoog. Voorbij hek gaat 
u boven op de Kerkberg bij huisjes uit de 18e eeuw 
R via doorgang het kasseienpad omlaag. Beneden 
loopt u RD en negeer meteen doodlopende weg 
links omhoog. Even verder loopt onder het 
spoorwegviaduct van de  Euregiobahn en ga dan L 
(Nieuwenhagerweg) en u passeert het treinstation 
Eygelshoven Markt. Na ruim 400 m gaat u 
tegenover huisnr. 57 L over het bospad. Negeer 
zijpaden links. Na 100 m gaat u aan de T-splitsing 
L. Na de volgende 100 m aan de 3-sprong RD. Aan 
de volgende T-splitsing, vlak bij spoorlijn, gaat u R. 
Ga nu verder bij **** in punt 6)  
 

Na 100 m steekt u bij wegversmalling voorzichtig 
deze weg over en ga bij verbodsbord het pad 
omhoog met rechts boven de spoorlijn Heerlen-
Aken.  
 

6. Boven steekt u via 2 hekjes de spoorlijn over 
en meteen daarna gaat u aan de 3-sprong RD het 
bospad omhoog. **** Even verder bij zitbank 
gaat u RD verder omhoog. Aan de Y-splitsing, 
met rechts een hol pad, gaat u L. Bij de volgende 
zitbank  loopt u verder RD door het mooie open 
(beuken)bos. Aan de 3-sprong bij alweer een 
zitbank gaat u RD het (trappen)pad omlaag langs 
de mooie beuken. Negeer zijpaden rechts 
omhoog en volg het pad RD met links de 
spoorlijn.  Boven loopt u onder het viaduct door 
van de Ring Parkstad. Aan de kruising bij tunnel 
gaat u R het holle pad omhoog dat aan het einde 
van het grote links gelegen grasveld rechts 
omhoog buigt. Negeer bospaadjes links en volg 
verder RD het stijgende holle pad.  
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Bijna boven na het verlaten van de bosrand 
buigt het pad naar links. Negeer bospad links.  
Meteen daarna gaat u L (Vijfbunderdwarsweg) 
het pad omhoog met links de bosrand en rechts 
weilanden en woningen in Nieuwenhagen.  
 

(Even verder ziet u rechts de O. L. Vrouw  Hulp der 
Christenenkerk  (1917) in Nieuwenhagen).  
 

Negeer bospad links en volg het pad dat even 
verder gelegen is tussen  afrasteringen. Let op! 
Via nauwe doorgang L steekt u schuin links het 
smalle weiland over en loop vlak daarna via 
volgende nauwe doorgang  het bospad omlaag. 
Let op! Na 10 m gaat u R het bospaadje omlaag. 
Vlak daarna loopt u RD het bospad verder 
omlaag.   
 

7. Beneden aan de T-splitsing in de bosrand gaat 
u R het pad omhoog. Aan de bosrand gaat u aan 
de 6-sprong RD het pad over het grote grasveld 
omlaag.  Beneden bij zitbank en de  volgende 6-
sprong gaat u RD het pad over het grasveld 
omhoog.   
 

(Omhoog lopend ziet u schuin links voor u  in de 
verte de 520 m lange  overdekte skibaan 
SnowWorld in Landgraaf, die gelegen is op de 

helling van de steenberg van de voormalige 
steenkolenmijn Wilhelmina en waarop bijna 10000 
zonnepanelen zijn aangebracht).  
 

Aan de 4-sprong voor bosrand loopt u RD het 
bos in. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong in 
het bos RD het pad omlaag. Bij boomzitbank 
(omgevallen boom) buigt het pad links steil 
omhoog. Beneden aan de T-splitsing gaat u L 
het pad omlaag met links een weiland en rechts 
de bossteilrand.  Aan de  T-splitsing voor de   
spoorlijn gaat u L over het pad beneden door het 
weiland. Aan de kruising gaat u R onder het 
spoorwegviaduct door. Steek voorzichtig de 
doorgaande weg over en ga R het fietspad 
omhoog. Na 150 m komt u weer bij Jolo’s, de 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of 
op het grote terras tegen vriendelijke prijzen nog 
iets kunt eten of drinken. De vriendelijke 
uitbaatster Jolanda, die ook heel creatief is, 
verneemt heel graag wat u van de wandeling 
vindt. Vele creaties, die in de zaak staan/hangen 
zijn door Jolanda zelf gemaakt o.a. de 
stoelenkapstok. 
 
 

 
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.   

 

 


