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blz 2 van 4
Tijdens deze heuvelachtige en verrassend mooie wandeling, die begint in Haanrade, wandelt u over leuke
paadjes naar de wijk Vink dan loopt u door het Kaffebergsbos omlaag naar het stuwmeer Cranenweyer. U
passeert kasteel Ehrenstein en via stapstenen steekt u de Anstelerbeek over. Via het mooie stadspark
komt u in het centrum bij Blond.To.Go, waar u o.a. een heerlijk broodje kunt eten. De terugweg loopt u
richting abdij Rolduc en via leuke bospaadjes door het Beerenbos komt u in Haanrade. Dan wandelt u een
schitterend stuk langs de kabbelende Worm. Via bospaadjes komt u weer op de parkeerplaats. Onderweg
staan genoeg zitbanken. Het leuke van deze wandeling is dat er steeds opnieuw verrassende paadjes zijn.
U kunt ook starten bij Blond.to.Go (punt 5) in het centrum maar daar is het lastiger parkeren.
GPS-afstand 11800 m, looptijd 2.40 uur en hoogteverschil 64 m.
Startadres: Parkeerplaats Sportpark Carisborg, Haanraderstraat 9, Kerkrade.

Startadres: Blond to Go, Poststraat 18a, Kerkrade. Geopend: ma t/m vr 07.30 tot 17.00 uur, za 08.30 tot
17.00 uur, zondag gesloten. Start dan bij punt 5.
U kunt ook starten aan de parkeerplaats bij begraafplaats Haanrade, Kloosterbosvoetpad 3, Kerkrade en
dan na 9 km pauzeren bij Blond to Go. Start dan bij ***** (laatste zin) in punt 6.

1201 Kerkrade 11,8 km
1. Staande op de parkeerplaats met uw gezicht
naar de voetbalvelden (sportpak Carisborg) van
Haanrade gaat u R de asfaltweg omhoog. Negeer
grindpad rechts en loop bij afsluitboom RD. (U
loopt hier natuurgebied Carisborg binnen, de
voormalige bruinkoolgroeve Anna). De smalle
asfaltweg buigt naar links. Aan het einde van de
bocht naar links gaat u R het grindpad, dat
meteen daarna naar links en dan naar rechts
buigt, omhoog.
(Boven op de heuvel passeert u een zitbank. De
route volgend ziet u dan rechts de 100 m hoge
steenberg van de voormalige steenkolenmijn “Grube
Adolf” in de Duitse plaats Merkstein).
Beneden aan de 3-sprong bij waterpoel gaat u
R/RD met rechts een houten stal. Aan de Tsplitsing bij zitbank gaat u L het grind- bospad
omhoog. Aan de 3-sprong gaat u R de stenen
trap omlaag en u steekt de brug over. Aan de
kruising gaat u L over het brede bospad. Steek
boven
voorbij
zitbank
de
smalle
asfaltweg/fietspad over loop RD het pad met
rechts en even verder links een weiland omhoog.
Aan het eind loopt u RD langs een autobedrijf.
Steek aan de rand van de wijk Vink de
doorgaande weg over en ga R omlaag. Na 150 m
gaat u L (Van Meertenstraat) omhoog. Negeer
zijwegen rechts. Waar de asfaltweg bij huisnr. 58
naar rechts buigt, gaat u L over het asfaltvoetpad met rechts de speeltuin “De Eendracht”.

Voorbij huisnr. 22 gaat u R. Negeer meteen zijweg
links.
2. Aan de asfaltweg gaat u L. Na 40 m gaat u
tegenover de Pierre Zeijenstraat R het grindpad
omlaag dat na 100 m een dalend onverhard pad
langs de bosrand wordt. Negeer paadjes rechts.
Na
150
m
gaat
u
bij
bordje
“hondenlosloopgebied Bergbos” L het pad
gelegen tussen afrasteringen omhoog. Boven
volgt u RD het bospad met rechts de steilrand.
(Beneden ziet u het sportcomplex van de Laura
Hopel Combinatie (LHC)). Aan de 3-sprong gaat u
L (rood). Na 30 m gaat u aan de Y-splitsing bij
zitbank L over het licht stijgende pad verder door
het mooie open bos. Negeer zijpaden rechts
omlaag en dan buigt het pad links omhoog met
rechts beneden de Binnenring Parkstad. Na 300
m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing RD/L
omhoog. Boven bij trafohuisje aan de rand van de
wijk Vink gaat u R over de klinkerweg. Meteen
daarna gaat u R en via brug steekt u de
Binnenring Parkstad over. Een eindje verder
steekt u via volgende brug de spoorlijn HeerlenKerkrade over.
3. Aan de 4-sprong, met rechts een mooi
vakwerkhuisje, gaat u RD (ruiterroute) het bospad
omlaag. Aan de 3-sprong bij ruitermarkeringspaal
gaat u L omhoog. Negeer smal zijpaadje rechts
omlaag. Het pad loopt steil omlaag en ga dan
beneden R het bospaadje omlaag.

Meteen daarna gaat u T-splitsing L (blauw) het
bospad omlaag. Aan de 3-sprong gaat u R
(blauw) omlaag richting stuwmeer. Aan de Tsplitsing voor het 20 ha. grote stuwmeer
Cranenweyer, het enige stuwmeer in Nederland,
gaat u L (blauw). Aan de 4-sprong, waar rechts
aan het meer zitbanken (genietplekje) staan, gaat
u RD. Aan de smalle asfaltweg gaat u L omhoog.
(Als u hier R gaat, dan heeft u op de brug mooi zicht
over het stuwmeer). Vlak daarna gaat u aan de 4sprong R het bospad omlaag met rechts het
stuwmeer. Negeer zijpaden. Aan de 3-sprong, met
rechts een houten brug, gaat u RD met even
verder rechts de Anstelerbeek. Na houten brug
en prachtige stam van oude boom gaat u aan de
kruising L. Negeer zijpaadjes.
4. Steek bij de Mont Chèvre (Jeeteberg) de
asfaltweg over en loop RD met rechts het mooie
kasteel Ehrenstein en de kasteelhoeve.
(Het kasteel is gebouwd in de 14e eeuw. Op 11 mei
1708 zijn bij een grote brand de stallingen en de
graanschuur verwoest. Het huidige gebouw met
kapel en hoektorens dateert uit 1722).
Aan de 4-sprong bij brug gaat u RD over het
paadje langs de Anstelerbeek. Na 15 m tegenover
trafokast steekt u L via stapstenen de beek over.
(U kunt ook via brug de beek oversteken). Aan de
overzijde van de beek gaat u R over het licht
stijgende bospad. Aan de kruising bij brug gaat u
RD verder omhoog. Boven steekt u voorzichtig
de doorgaande weg over en loop RD over het pad
dat even verder langs het fietspad loopt. Loop
dan RD door de verlichte fiets- voetgangerstunnel
omhoog. Na de tunnel gaat u meteen aan de 4sprong L over het klinkerpad en ga dan meteen R
over het pad. (U loopt hier het stadspark van
Kerkrade binnen). Aan de 3-sprong gaat u L met
rechts de vijver. Aan de volgende 3-sprong, met
links boven op het grasveld een kleurrijk
kunstwerk, gaat u RD. Vlak daarna gaat u aan de
3-sprong R met links het grote kunstwerk
“Steigerende” van de bekende in 2018 overleden
Limburgse beeldhouwer Arthur Spronken. Boven
aan de T-splitsing gaat u L omhoog. Aan de 4sprong gaat u RD verder door het stadspark. Aan
de kruising gaat u verder RD met links op
grasveld ligstoelen. Bij het grote grindplein gaat
u R en via zebrapad steekt u de doorgaande weg
over en loop de betonnen trap omhoog. Boven
gaat u L (Koningsweg) de eenrichtingsweg
omlaag.
(Hier aan het plein staat de Rodahal bekend van het
4 jaarlijks Wereld Muziek Concours. Links van de
Rodahal ziet u in de verte het 11 m hoge kleurrijk
beeld “Viva la Vida” (leve het leven) van de Spaanse
kunstenaar Juan Ripollés).
Aan de kruising met verkeerslichten gaat u R
(Niersprinkstraat) richting centrum. Voorbij mooi
herenhuis (nr. 41) gaat u aan de 3-sprong L
(Poststraat). Bij het Oranjeplein (busstation) en

blz 3 van 4
het rechts staande Bergstein huis ( 1924/nr. 19)
loopt u RD. Meteen daarna, einde Oranjeplein,
komt u links op de hoek bij Blond.To.Go, de
sponsor van deze wandeling, waar u een heerlijk
broodje kunt eten o.a. het heerlijk broodje don
corleone. De uitbaters vernemen graag wat u van
de wandeling vindt.
5. Met uw rug naar de ingang van Blond.To.Go
en uw gezicht naar het busstation gaat u R
(Oranjeplein) richting Rolduc. Steek bij de mooie
e
rijksmonumentale woningen (nr. 6/7/begin 20
eeuw) de voorrangsweg over en loop RD
(Rolduckerstraat).
Aan
de
kruising
met
verkeerslichten en wegkruis gaat u bij de
bijzondere stoelen RD (Rolduckerstraat).
(U passeert in deze straat bijzondere stoelen. De
stoelen staan vlakbij een bronzen plaquette die in de
bestrating is opgenomen. De 900 jarige historie van
de Abdij Rolduc wordt hierin verbeeld).
Negeer zijwegen. Na 400 m gaat aan de grote
rotonde met kunstwerk RD richting Abdij Rolduc.
Na 50 m gaat u bij volgende bijzonder stoelen en
stenen wegkruis op sokkel L (Kanunik
Kruyderpad) over het grindpad later kasseienpad.
(Als u hier RD door de bomenlaan loopt, dan komt u
op de binnenplaats van de mooie abdij). Neem nu
het eerste grindpad R en u passeert bij zitbank de
Kapel van Lieve Vrouw van Alle Genade (2002).
Aan de T-splitsing gaat u R verder over het
kasseienpad. Bij de rotonde volgt u RD het
grindpad, dat bijna aan het eind naar rechts en
dan naar links buigt. (Even verder ziet u rechts
weer de 100 m hoge steenberg van de voormalige
steenkolenmijn “Grube Adolf”). Beneden aan de 4sprong gaat u RD de asfaltweg omlaag, die even
verder naar rechts buigt en een smalle asfaltweg
wordt. Aan de 3-sprong, aan het eind van de
links gelegen speeltuin, gaat u R over het asfaltbospad door het Beerenbos. Negeer zijpad rechts
omlaag en volg verder het asfaltpad. Boven aan
de 4-sprong bij zitbank gaat u RD. Aan de 3sprong gaat u R omlaag. Steek beneden de
smalle
asfaltweg over en loop RD omlaag.
Meteen daarna gaat u aan de 5-sprong RD over
het bospad met links een steilrand.
6. Aan de 4-sprong, met voor u een doodlopend
pad, gaat u L voorzichtig de steile boshelling
omlaag. Beneden aan de 3-sprong, met links
beneden een waterpoel, loopt u RD. Aan de
doorgaande weg bij zitbank gaat u R omlaag. Let
op! Aan de 4-sprong gaat u meteen voorbij
bushokje L over het tegelpad met links een
speelveldje. Bij de voormalige basisschool (nu
scouting Gregor Brokamp) gaat u L het
klinkerpad omhoog. Negeer aan het eind van het
klinkerpad trap links omhoog en volg RD het
bospad. Aan de Y-splitsing gaat u R omlaag
richting kerk. Bij wit huis (nr.149) gaat u RD over
het bospad met rechts de met Kunradersteen
gebouwde H. Hart van Jezuskerk (1931).

Bij de ingang van de begraafplaats Haanrade gaat
u R (Kloosterbosvoetpad) de klinkerweg omlaag.
**** Aan de voorrangsweg bij tankstation gaat u L
.
7. Let op! Meteen daarna meteen voorbij huisnr.
126 gaat u R over de klinkerweg en steek
voorzichtig de spoorlijn (Euregiobahn) over en
via klaphek volgt u RD het bospad omlaag. Aan
de Y-splitsing gaat u L het trapje omhoog. Boven
voor grote visvijver gaat u meteen R het pad
omlaag. Meteen daarna gaat u aan T-splitsing L
over pad dat u net verlaten heeft. Volg nu
geruime tijd het schitterende pad met rechts de
meanderende Worm, een zijrivier van de Roer, die
hier de grens vormt tussen Nederland en
Duitsland. (Een van de mooiste paden in ZuidLimburg). Na 1,2 km gaat u bij brug en breed
ijzeren hek via het klaphek L over het asfaltpad
dat na 200 m een stijgende brede asfaltweg
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wordt. Aan de ruime kruising steekt u RD de
spoorlijn (Euregiobahn) over. Negeer zijwegen en
loop RD (Wolfsweg) omhoog. Boven aan de Tsplitsing gaat u L (Haanraderstraat). U passeert
links een bakkertje met lekker gebak. Vlak daarna
voorbij huisnr. 70a gaat u R het asfalt- fietspad
omhoog. Let op! Na 10 m gaat u L het smalle
bospaadje omhoog en u loopt weer door het
natuurgebied Carisborg. Loop bij groot grasveld
10 m RD en ga dan aan de 4-sprong L en steek
RD het grasveld over. Aan de T-splitsing in het
bos gaat u L de bosweg omlaag met rechts een
dierenweide. Beneden aan de doorgaande weg in
Haanrade gaat u R omlaag. Na 150 m tegenover
huisnr. 28 en vlak vóór bushokje gaat u R over de
parkeerplaats en loop dan schuin links via het
bruggetje het bospad omhoog. Boven aan de Tsplitsing gaat u L. U komt weer bij de
parkeerplaats bij sportpark Carisborg.
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