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Deze heuvelachtige en afwisselende wandeling wandelt u eerst over leuke bospaadjes naar een 
buitenwijkje van Schaesberg. Dan door weilanden en langs bosranden naar de Strijthagermolen. Hier 
wandelt u langs de mooie vijvers naar Kasteel Strijthagen en het Strijthagerbeekdal. U klimt steil omhoog 
door de bossen en dan loopt u door de afgelegen buurtschap Oude Hopel. Via leuke voetpaadjes loopt u 
terug naar Jolo’s waar u de wandeling kunt afsluiten met een lekker broodje.  U kunt ook starten met een 
heerlijk ontbijt! 
 

 
 
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. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

6,82 km  1.40 uur  51 m 93  m 

 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.jolos.nl/
tel:045-5116276
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1200. LANDGRAAF 6,8 km 
 
1. Met uw rug naar de ingang steekt u de 
doorgaande weg over gaat u R over het fietspad 
omlaag met links het spoorwegtalud.  Na 150 m 
gaat u L (Delleweg) onder het spoorwegviaduct 
door van de spoorlijn Heerlen-Aken. Aan de 4-
sprong gaat u L (Delle Dwarsweg) over de 
veldweg met links het spoorwegtalud. Negeer 
graspad rechts omhoog en volg RD het pad 
beneden door het weiland met links het 
spoorwegtalud. Aan het eind van het weiland gaat 
u R het pad omhoog met links de bosrand en 
rechts de afrastering van het weiland.  
 

(Als u niet de steile helling op wilt loop dan nog 5 m 
RD en ga R het bospaadje in, je komt dan na 150 m 
onderaan de helling uit).    
 

Let op! Na 150 m, vlak voordat het pad naar 
rechts buigt, gaat u L voorzichtig het korte steile 
bospaadje omlaag. Beneden aan de 3-sprong 
gaat u RD over het bospad. Aan de Y-splitsing, 
met in het midden enkele dunne boompjes, gaat u 
R met rechts een steile rand. Negeer zijpaden en 
volg RD het licht stijgende smalle bospad. Na 300 
m, aan het eind van de steile rand, gaat u R het 
brede bospad omhoog met links de spoorlijn. Na 
20 m gaat u aan de 3-sprong bij mountainbike 
markeringspaaltje R het bospad door het open 
bos omhoog richting hooggelegen schoolgebouw 
(Charlemagne (voorheen Eijkhagen) College). 
Negeer meteen zijpad links.  Aan de Y-splitsing 
gaat u L het korte steile paadje omhoog. 
 

2. Boven, meteen na het korte steile paadje, gaat 
u aan de 4-sprong L over het bospad met links de 
boshelling. Volg nu RD het bospad met beneden 
rechts van u een goot grasveld. Aan de asfaltweg 
in Schaesberg gaat u L (Schwartzemigerweg) 
omlaag. Via spoorwegovergang steekt u de 
spoorlijn Heerlen-Kerkrade over en beneden 
steekt u via de volgende spoorwegovergang de 
spoorlijn Heerlen-Aken over. Aan de 
voorrangsweg gaat u L en meteen daarna gaat u 
R (Ringoven) omhoog.  Voorbij huisnr. 110 gaat u 
R (Vlamovenpad) het voet- asfaltpad omhoog en 
boven loopt u door een leuk smal parkje. Negeer 
zijpaden Aan de kruising gaat u L omhoog. Boven 
aan de klinkerweg gaat u R. Meteen daarna aan 
de T-splitsing gaat u L en na 10 m gaat u L langs 
huisnr. 2 (Handvorm) over de klinkerweg, die 
even verder een stijgend klinkerpad wordt. Boven 
bij trafokast gaat u R over de asfaltweg. Meteen 
daarna gaat u L (Klinkersteegje) de klinkerweg 
omhoog met rechts garagepoorten. Voorbij twee 
garagepoorten gaat u boven aan de T-splitsing 
voor huisnr. 22 L over de asfaltweg. Waar de 
asfaltweg naar rechts buigt, gaat u L het pad door 
de bosstrook omlaag.  Na 250 m maakt het pad  

een haakse bocht naar links en na 10 m gaat u R 
verder over het pad met rechts de afrastering van 
hondenuitlaatplaats. Steek beneden de 
doorgaande weg over en ga R over het fietspad 
omhoog langs het bord “Einde bebouwde kom 
Landgraaf”.   
 

3. Na bijna 100 m gaat u bij 2 zwerfstenen L 
(blauw) het bospad omlaag.  Aan de omgekeerde 
Y-splitsing gaat u scherp R (ruiterroute) over het 
brede bospad. Aan het grindpad, met rechts de 
parkeerplaats Parc Gravenrode aan de 
Einsteinstraat (vlakbij Minckelerstraat), gaat u L. 
Meteen daarna bij zitbank gaat u R over het 
graspad richting bosrand met rechts de 
parkeerplaats. Bij de bosrand gaat u L (blauw) 
omlaag.  Negeer zijpaden en blijf RD het dalende 
graspad volgen met rechts de bosrand en links 
het grote grasveld.  
 

(Voor u ziet u een hoge steenberg van een 
voormalige steenkolenmijn in de Duitse grensstreek).  
 

Beneden gaat u R (blauw) de smalle asfaltweg 
omlaag. Steek boven voorzichtig de doorgaande 
weg over en loop RD (blauw/Rouenhof) de smalle 
asfaltweg omlaag. Na 200 m, einde 
meidoornhaag, gaat u via houten doorgang bij 
infobordje L het pad gelegen tussen  
afrasteringen omlaag, Beneden buigt het pad 
naar rechts. Via brug steekt u het 
Strijthagerbeekje over en loop het trappenpad 
omhoog.  Boven aan de T-splitsing gaat u R over 
het bospad met rechts beneden het beekje.   
 
4. Na 250 m aan de 3-sprong, waar het grind- 
bospad links omhoog buigt, gaat u R (rood) 
omlaag en beneden bij draaihekje en boomkruisje 
buigt het pad naar links. Bij ingang van de 
Strijthagermolen (zie infobordje aan muur) gaat u R 
de brug over en ga dan meteen L (rood/blauw) 
over het pad met links het grote waterrad van de  
Strijthagermolen (1617), die oorspronkelijk bij 
kasteel Strijthagen hoorde. Boven gaat u R met 
links de grote (vis)vijver.  
 

(Een eindje verder passeert u bij grote kunstwerken  
rechts het voormalig koetshuis, dat nu dienst doet als 
verenigingsgebouw van de hengelsportvereniging 
Strijthagen (1958).  
 

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 T-splitsing, met rechts de parkeerplaats, 
gaat u L over pad dat voor de grote vijver naar 
rechts buigt met rechts Kasteel Strijthagen (18e 
eeuw).   
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Aan de 3-sprong bij zitbank en o.a. de grote 
kunstwerken  “Ob River” (granieten gebogen 
vrouw) en  “de blinde leidt de blinden”  gaat u  L 
(groen).  Meteen daarna aan de volgende 3-
sprong bij het grote kunstwerk “grote bulldog” 
gaat u L (groen) tussen de 2 vijvers door, die 
gevoed worden door het Strijthagerbeekje.  Aan 
de T-splitsing gaat u L (rood) over het hoger 
gelegen pad met links beneden de grote visvijver.  
 

(Even verder heeft u links mooi zicht op het kasteel, 
dat uit de 13e eeuw stamt. Het huidige  kasteel 
dateert uit de 18e eeuw en werd gebouwd op de 
fundamenten van zijn middeleeuwse voorganger).  
   

Voorbij zitbank gaat u aan de 3-sprong via houten 
doorgang bij bordje “Strijthagerbeekdal” R 
(blauw) het pad omhoog met links een 
beukenhaag.   
 

(Als u hier aan de 3-sprong L gaat, dan komt u na 20 
m  rechts weer bij het waterrad van de 
Strijthagermolen).  
 

Aan de 3-sprong bij toegangshek van de 
Strijthagermolen/hoeve (1617) gaat u RD (blauw).  
 

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

Meteen daarna gaat u R (blauw) het steile bospad 
omhoog. Na 100 m negeert u boven zijpaadje 
rechts. Aan de 3-sprong gaat u R (blauw).  Aan de 
T-splitsing gaat u L (blauw).  Aan de 4-sprong 
gaat u RD (2e pad van R/blauw/rood). Negeer 
meteen zijpad rechts. Het pad maakt een ruime 
bocht naar links en bij haag buigt het pad naar 
rechts. 
 

5.   Aan de smalle asfaltweg gaat u L (blauw/rood) 
omlaag en even verder wordt de smalle asfaltweg 

een dalende holle weg. Beneden in de buurtschap 
Oude Hopel, met links aan de doodlopende 
klinkerweg op sokkel staand wegkruis/voormalig 
grafkruis, gaat u R verder omlaag. Aan de 
voorrangsweg gaat u L  over het fietspad.  Na 50 
m steekt u voorzichtig de doorgaande weg over 
en loopt u RD (blauw/rood) de brede asfaltweg 
omhoog. Negeer meteen smal bospad rechts 
omlaag en loop RD langs de afsluitboom 
omhoog. (U verlaat hier de blauwe en rode route). 
Boven aan de T-splitsing gaat u L over de brede 
grindweg. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong R over 
de grindweg, die een graspad wordt. Voor de dijk, 
die u niet omhoog loopt, gaat u L met rechts de 
greppel/dijk en links het grote grasveld.  Aan de 
4-sprong gaat u R over de smalle asfaltweg.  Aan 
de T-splitsing, waar smalle asfaltweg links 
omhoog buigt,  gaat u L (Rouenhofweg). Na 20 m 
gaat u L (blauw) over het bospad, dat even verder 
een smal pad wordt dat u RD over het grote 
grasveld volgt.  Aan de 4-sprong  gaat u R het 
brede pad omlaag. (U verlaat hier de blauwe route). 
Vlak daarna gaat u beneden aan de T-splitsing L 
over de smalle asfalt- bosweg met rechts het 
hoge talud van de spoorlijn Heerlen-Kerkrade. 
Voorbij grote parkeerplaats gaat u bij de hoge 
spoorbrug en voorrangsweg R over het fietspad 
omlaag. Na 200 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 erg 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. Bij 
Jolo’s start ook de leuke wandeling 1199 (10,7 
km).

 

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.   


