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Een vlakke en gemakkelijke wandeling door de prachtige Anstelvallei. Deze schaduwrijke route gaat 
helemaal om het stuwmeer de Cranenweyer heen en langs kasteel Erenstein. Neem zelf proviand mee. 
 

Startpunt: Grote parkeerplaats van het Discovery Center Continium (voormalig Industrion), die gelegen is  
achter het treinstation Kerkrade Centrum met de ingang aan de Hambosweg. (Navigatie Hambosweg 56, 
Kerkrade).   
 

U kunt er ook een leuk daguitstapje van maken door te parkeren bij het station van Wijlre of Schin op Geul 
en dan de nostalgische stoomtrein te nemen naar het station Kerkrade - Centrum. Zie voor info: 
www.zlsm.nl. Voor of na de wandeling kunt u dan nog het Discovery Center Continium bezoeken, ook heel 
erg leuk voor kinderen!  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 7,59 km  1.50 uur  57 m  89 m 
 

 
 

123. KERKRADE 7,6 km 
 

1. Met de rug naar de ingang/uitgang  van de 
grote gratis parkeerplaats van o.a. het Discovery 
Center Continium, die gelegen is aan de 
achterkant van het treinstation, gaat u L 
(Hambosweg) omhoog. Vlak voor de 
spoorwegovergang en Nullanderbergsweg gaat u 
bij lantaarnpaal 7399 R  het stenen trappenpad 
omhoog en u loopt het Hambos in. Bij de ingang 
(klinkerpad)  van het kerkhof Hambos gaat u L 
over de asfaltweg. Voor de hoge Mariakapel 
(1937) gaat u R de asfaltweg omlaag. 
 

(In de kapel wordt/werd in de meimaand dagelijks de 
rozenkrans gebeden). 
 

Negeer zijpad rechts omhoog. Meteen daarna, 
waar de asfaltweg naar links buigt, gaat u bij 
zitbank R (rood) over het brede bospad.  
 

(Een eindje verder passeert u links “De Tempel”. Zie 
infobord).  
 

Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat u L omlaag. 
Negeer zijpaden. Loop de trappen omlaag en 
steek beneden voorzichtig de voorrangsweg 
over. (Pas op! gevaarlijk punt). Loop rechts van 
infobord RD (rood/geel) het pad omlaag. Aan de 
4-sprong voor vijver gaat u L (rood) verder 
omlaag. Beneden bij inrit van woning loopt u RD 
over de asfaltweg. Aan de T-splitsing gaat u R 
(rood) over het pad, parallel aan de 
voorrangsweg. Negeer tegenover het voormalig 
St. Elisabeth klooster (1877) zijweg links omhoog.  
 

(Dit klooster/stift, in de volksmond het Sjtieft 
genoemd, had in eerste instantie de functie van 
ziekenhuis).  
 

Negeer zijweg rechts omlaag. 
 

2. Aan de grote kruising bij verkeerslichten gaat u 
RD (rood). Negeer meteen zijweg rechts 
(Brugmolenweg) en loop RD over de brede 
klinkerweg (voet- fietspad).  
 

(Links boven ziet u de voormalige typische 
Limburgse carréboerderij Brughof (1713), die 
momenteel dienst doet als hotel-restaurant 
Erenstein/Fletcherhotel).  
 

Vlak tegenover de ingang naar dit hotel gaat u bij 
afvalbak R het pad omlaag en u loopt het 
kasteelpark binnen. Neem nu het tweede pad L. U 
passeert een fontein en loop verder RD door het 
park richting kasteel. Voor de kasteelgracht en bij 
het beeld van de beeldhouwer Gabriël Grupello 
gaat u R het grindpad omlaag. Negeer bij brug 
zijpad rechts.  
 

(Links heeft u mooi zicht op het kasteel 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 van 1722). 
 

Steek de smalle asfaltweg over en loop verder RD 
met rechts van u de Anstelerbeek.  
 

(Rechts ziet u hier de  “col’ Mont Chèvre, lokaal beter 
bekend onder de naam “de Jeeteberg”. De 
Anstelerbeek ontspringt uit verschillende bronbeekjes 
in de Duitse plaatsen Richterich, Laurensberg en 
Vetschau en mondt bij Rimburg uit in de Worm).  
 

Let op! Neem nu het eerste paadje L en even 
verder loopt u via bruggetje tussen twee vijvers 
door. Meteen daarna steekt u aan de 3-sprong R 
het volgende bruggetje over. Negeer zijpaden en 
loop RD over het grindpad. 
 

(U kunt ook rechts via het brede vlonderpad over het 
water lopen met mogelijk vlakbij zwemmende 
eenden).  
 

Aan de asfaltweg (fietspad) gaat u RD.   
 

3. Negeer zijwegen en blijf de smalle asfaltweg 
RD (fr.46) volgen met rechts van u het 20 ha. 
grote stuwmeer Cranenwijer, het enige stuwmeer 
in Nederland.  
 

http://www.zlsm.nl/
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(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). 
 

Waar na 600 m de smalle asfaltweg links omhoog 
buigt, gaat u bij afsluitboom RD over het pad. 
Negeer zijpaden rechts en volg geruime tijd het 
pad RD met rechts van u nog steeds het 
stuwmeer.  
 

(Een eind verder passeert u het 
rioolwaterzuiveringsinstallatie Kerkrade. Zie 
infobord).   
 

4. Na ruim 600 m, meteen voorbij rode ijzeren 
paal met infobordje en twee staande bielzen,  
gaat u R over het bospad. (Dit is 20 m voor smalle 
asfaltweg). Aan de asfaltweg gaat u R. Negeer 
zijpaden.  
 

(U komt weer bij het meer. Hier staat een zitbank, 
een mooie pauzeplek met mooi zicht over het meer).  
 

Aan de T-splitsing boven in het bos gaat u R over 
het brede pad en even verder ziet u rechts 
beneden weer het meer. Negeer zijpaden en volg 
geruime tijd het mooie bospad verder RD met 
rechts beneden van u het stuwmeer. Na circa  
750 m buigt bij rechts staande twee zitbanken aan 
het stuwmeer het pad links omhoog. Negeer 
zijpaden. 
 

5. Steek na 100 m de asfaltweg over en loop 
verder RD  met rechts van u het meer. Negeer alle 
zijpaden en blijf dit pad geruime tijd RD volgen. 
Negeer na 400 m zijpad rechts richting brug en 
loop verder RD. Eerst links en na brug rechts van 
de Anstelerbeek.  Steek de smalle asfaltweg, met 
links de Jeeteberg, over en loop RD. Bijna aan het 
einde van kasteel steekt u L (rood) via het 
bruggetje weer de Anstelerbeek over. Meteen 
daarna aan de 4-sprong gaat u R verder langs de 
beek. Negeer zijpaden 
 

6. Waar u bij de voorrangsweg komt, steekt u 
deze L (rood) over.  Volg nu schuin links (rood) 
het pad tussen de bomen door. Aan het brede 

tegelpad (fietspad) gaat u L. Meteen daarna aan 
de 3-sprong voor fietstunnel gaat u scherp R 
(rood) het tegelpad omlaag en u loopt even 
verder  onder het tunneltje door.  Na 20 m gaat u 
bij verbodsbord L (rood) het trappenpad omhoog. 
Aan de 3-sprong gaat u R (rood). Volg het pad 
geruime tijd RD. (Een eind verder ziet u rechts weer 
het voormalig St. Elisabeth klooster). Na 400 m loopt 
u  het brede trappenpad omhoog. 
 

7. Aan de Y-splitsing gaat u L (rood) het   
trappenpad  omhoog. Negeer bijna boven brug 
rechts omlaag. Boven aan de grote parkeerplaats 
gaat u R (Even verder ligt links het Ariva-treinstation 
Kerkrade Centrum). U bent weer bij het startpunt.  
 

Wilt u een bezoekje brengen aan het Discovery 
Center Continium, loop dan aan het einde van de 
parkeerplaats in de linkerhoek RD over het 
tegelpad. (Rechts is de in-uitgang van de 
parkeerplaats). Steek de (afgesloten) spoorlijn 
over en volg verder het tegelpad. U steekt de 
volgende spoorlijn over en loop dan RD. U komt 
bij de ingang van  het Continium, absoluut een 
bezoek waard. In het Continium is ook een 
restaurant. 
 

U kunt ook een bezoekje brengen aan het 
centrum van Kerkrade, waar o.a. op de leuke 
Markt  horeca is. Loop dan RD. Aan de 
voorrangsweg gaat u L. Meteen daarna gaat u bij 
de grote mijnschacht (mijnlift) L (Kapellaan). 
Negeer zijwegen en volg RD de licht stijgende 
weg.  Na  circa 400 m komt u op  Markt.  
 

Vlak voor de Markt passeert u links de monumentale 
St. Lambertuskerk (1843), die via de Mariakapel aan 
de rechter zijkant te bezichtigen is. Aan de Markt 
staat ook het  monumentale voormalige Raadhuis. 
Het raadhuis werd in de jaren 1912-1913 gebouwd in 
Neorenaissancestijl. Hier op de Markt staat ook het 
monument voor de mijnwerker. Het  bronzen beeld 
van de mijnwerker met mijnwerkerslamp werd op 16 
juni 1957 onthuld. In de volksmond is het monument 
bekend onder de naam “D’r Joep”. Kerkrade is de 
oudste mijnstad van Nederland. Hier werden in de 
middeleeuwen al kolen gedolven.      
 

  
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.   

 
 


