1259 Kerkrade 5,8 km
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Tijdens dit gemakkelijke wandelt u zeer mooie rondje om het stuwmeer Craneweyer. U wandelt u eerst
langs enkele mooie vijvers naar het mooie Kasteel Erenstein. Dan loopt u geruime tijd over leuke
bospaadjes langs de Anstelerbeek en het stuwmmeer met de vele watervogels. Via leuk pad komt u weer
bij de brasserie met ruim terras, een genietplek!
GPS-afstand 5800 m, looptijd 1.25 uur en hoogteverschil 29 m.

blz 2 van 3
Startadres: Brasserie Nieuw Ehrenstein, Nieuw Erensteinerweg 5, Kerkrade. (Tijdens corona open voor To
Go).
Vanaf de Kerkradersteenweg rijdt u over de doodlopende Brughofweg langs de grote parkeerplaats bij Kasteel
Erenstein. Aan het eind van deze weg gaat u L de smalle asfaltweg omhoog en u komt bij de grote parkeerplaats
van de mooie gerestaureerde Hoeve Nieuw-Ehrensteein, die in eigendom is van de Stichting Limburgs Landschap.
U kunt ook starten bij de grote parkeerplaats bij kasteel Erenstein, Burghofweg 10, Kerkrade en dan na 4,5 km
pauzeren bij de sponsor. Loop naar het kasteel en start dan bij **** in punt 1.

1259 Kerkrade 5,8 km
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u L de asfaltweg
omlaag langs de prachtig gerestaureerde hoeve
en brasserie Nieuw Erenstein, waar u kunt starten
met o.a. een heerlijke kop koffie. (Voor u heeft u
mooi uitzicht over de Anstelvallei). Na 300 m gaat u
beneden aan de T-splitsing bij zitbank en
wegwijzer R richting Kasteel Erenstein. (U bent
hier in het natuurgebied de Anstelvallei, de groene
long aan de rand van Kerkrade). Negeer na de
volgende 300 m bij bord “Voetpad” zijpad//houten
brug links. Vlak daarna, waar de asfaltweg naar
rechts buigt, gaat u RD over het grindpad. Neem
het eerste pad L en loop via het vlonderpad door
de rand van de vijver. Aan de T-splitsing gaat u L
over het grindpad. Negeer meteen zijpad rechts
omhoog en steek via brug het Dentgenbacher
beekje over. Meteen daarna gaat u aan de 3sprong R over het grindpad met links een vijver.
Boven aan de asfaltweg gaat u R. Meteen daarna
gaat u L over de brede klinkerweg/promenade
met links de kasteelhoeve Erenstein. Na 100 m
gaat u **** bij de ingang van Kasteel Erenstein L
met voor u het mooie kasteel. Ga nu meteen R en
u loopt het kasteelpark binnen. Aan de 3-sprong
bij laag muurtje gaat u R richting fonteinen.

verder links de beek. Negeer zijpaden en blijf het
pad RD volgen met even verder links van u het
stuwmeer.

(Hier bij de buste van Gabriel Crupello (zie
infobordjes) heeft u prachtig zicht op het kasteel dat
in de 14e eeuw is gebouwd. Op 11 mei 1708 zijn bij
een grote brand de stallingen en de graanschuur
verwoest. Het huidige gebouw met kapel en
hoektorens, die u hier ziet, dateert van 1722).

4. Aan de smalle asfaltweg gaat u R. Na 40 m gaat
u aan de 4-sprong bij rood paaltje en zwerfsteen
L over het bospad. (Dit is 20 m voor asfaltweg). Aan
de T-splitsing bij afgezaagde boom gaat u L langs
een waarschuwingsbord. Negeer zijpaadjes links
richting meer. Het pad loopt omhoog. Let op!
Omlaag lopend gaat u L het paadje omlaag naar
het stuwmeer. Voor het stuwmeer gaat u R over
het paadje vlak langs het water

2. Aan de T-splitsing voorbij fonteinen en voor 2
zitbanken gaat u L en via houten brug steekt u de
Anstelerbeek over. (Hier ziet u rechts in de beek
een waterval). Meteen na de brug gaat u aan de
kruising L het grindpad omlaag. Voorbij
keiendam in de beek steekt u 10 m verder L via
stapstenen de Anstelerbeek over. (U kunt ook via
de brug de beek oversteken). Meteen na de
stapstenen gaat u R over het paadje. Meteen
daarna aan de 4-sprong, met rechts een houten
brug, gaat u RD met links de kasteelgracht/
kasteel. Steek de smalle asfaltweg, met rechts
Mont Chèvre/Jeeteberg, over en loop RD (rood)
het pad omlaag met rechts de Anstelerbeek.
Negeer zijpad links en 10 m verder gaat u aan de
4-sprong R (rood) over de houten brug met even

3. Steek na 800 m de smalle asfaltweg over en
loop bij dikke steen RD. Negeer meteen paadje
rechts omhoog. Vlak daarna gaat u aan de 3sprong R. (Als u hier RD loopt, dan komt u bij een
mooi strandje en zitbank). Negeer zijpaden en blijf
het pad RD volgen met links het stuwmeer. Let
op! Na 800 m gaat u aan de Y-splitsing L
omhoog met links beneden het stuwmeer. (Het
pad, waar over u liep en hier R gaat, wordt hier een
hol pad). Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u R
omhoog. Na 10 m gaat u aan de volgende Tsplitsing bij rood paaltje L. Meteen daarna gaat u
aan de 3-sprong RD over het pad dat links
omlaag buigt. Na 200 m ziet u water van de
Anstelerbeek, die hier via de nabijgelegen stuw
het meer verlaat. Aan de asfaltweg gaat u L. Na
30 m gaat u L over de parkeerplaats en steek
deze RD over parallel aan de rechts gelegen
asfaltweg. Aan het eind van de parkeerplaats
volgt u RD het bospad. Na 100 m loopt u RD over
het grasveld met rechts de bosrand.

(Hier staat links aan het meer een zitbank. Hier heeft
u mooi uitzicht op het circa 20 ha. grote stuwmeer
Cranenweyer, het enige stuwmeer van Nederland. In
het meer ligt een eilandje dat een paradijs is voor de
watervogels m.n. aalscholvers).
Negeer zijpaadjes. Aan het eind buigt het pad
rechts omhoog. Meteen daarna gaat u boven aan
de T-splitsing L. Neem het eerste smalle grindpad
L en u loopt weer vlak langs het water. Negeer
zijpaadjes.

5. Aan de T-splitsing bij afsluitboom gaat u L over
het grindpad. Negeer visserspad links. Meteen
daarna gaat u aan de T-splitsing bij zwerfsteen R
de asfaltweg omhoog.
Na 200 m gaat u aan de 3-sprong bij
picknickbank,
zitbanken
en
rechts
de
Boerenanstelerweg RD verder omhoog. Na 100 m

blz 3 van 3
gaat u meteen voorbij voormalige boerderij (1939)
met muurkruis en Lourdesgrotje L over het
grindpad. Na 200 m gaat u aan de 3-sprong L en u
komt weer bij de brasserie, de sponsor van deze
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken.
Het personeel verneemt graag wat u van de
wandeling vindt.

De hoeve werd in 1753 door de toenmalige kasteelheer van Kasteel Erenstein gebouwd als pachthoeve van het
kasteel. De hoeve is gebouwd op de plek waarop al een boerderij stond genaamd Hoeve Onderst-Dentgenbach.
De nieuwe hoeve kreeg de naam Neuhof of te wel Nieuw -Ehrenstein. Het herenhuis dateert van rond 1839.
Behalve het herenhuis met een pachterswoning en een opzichterswoning bestond het landgoed uit ruim 55 hectare
bos, wei- en akkerland, aaneengesloten rond het hoevegebouw. Twintig ha. van het landgoed is uiteindelijk deel
gaan uitmaken van het huidige industrieterrein Dentgenbach. Landgoed Nieuw Ehrenstein was rond 1830 de
grootste particuliere boerderij van Zuid-Limburg met het grootste bakhuis van Zuid-Limburg.
Door
mijnschade raakte het complex in verval. Niettemin is er - dankzij permanente bewoning van het huis- nog veel
over van het interieur uit 1830, waaronder de eikenhouten vloeren, muurschilderingen, stucplafonds en deuren. In
1967 werd het goed aangekocht door de gemeente Kerkrade. In 2015 startte de restauratie van het complex door
de nieuwe eigenaar Stichting het Limburgs Landschap. De bedoeling is dat de komende jaren ook de villa
gerestaureerd wordt en gebruikt gaat worden als vakantieappartementen.
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.

