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Net boven de Anstelvallei ligt op een prachtige locatie Brasserie Nieuw Ehrenstein met grote parkeerplaats voor 
wandelaars. Tijdens deze heuvelachtige en zeer afwisselende wandeling met 1 flinke helling (mijnsteenberg) 
wandelt u eerst door de mooie Anstelvallei en loopt u omhoog naar de ingang/parkeerplaats van Gaia Zoo. U steekt 
de Parkstad Ring over en volgt een leuk paadje langs een vijver tot in de wijk Terwinselen. Dan loopt u de steile 
mijnsteenberg Wilhelmina omhoog met boven (Snowworld) adembenemend uitzicht. U loopt de langste trap van 
Nederland omlaag en dan loopt u door het Strijthagerbeekdal langs prachtige vijvers. U passeert Kasteel 
Strijthagen, de Strijthagermolen en de Overstehof. Dn loopt u door het bos omhoog. U steekt weer de Parkstad Ring 
over en via leuke paadjes loopt u terug naar de brasserie met mooi terras.  Boven op de Wilhelminaberg staan 
zitbanken. 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Brasserie Nieuw Ehrenstein, Nieuw Erensteinerweg 5, Kerkrade. (Tijdens corona open voor To 
GO).  Parkeer op de parkeerplaats. 
 

U kunt ook starten bij de parkeerplaats bij het sportcomplex in Terwinselen (Sehgemanstraat 17, Kerkrade)  
en dan na bijna 7 km pauzeren bij de brasserie. Vanaf de parkeerplaats gaat u R. Ga dan verder bij **** in 
punt 3. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,79 km  2.30 uur  112 m  121 m 

 
 

1260. Kerkrade 10,8 km 
 
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u L de smalle 
asfaltweg omlaag langs de prachtig 
gerestaureerde hoeve (1753) en brasserie Nieuw 
Erenstein. (Voor u heeft u mooi uitzicht over de 
Anstelvallei).  Beneden aan de T-splitsing bij 
zitbank en wegwijzer gaat u R  richting Kasteel 
Erenstein.   
 

(U bent hier in het natuurgebied de Anstelvallei, de 
groene long aan de rand van Kerkrade).  
 

Aan de 3-sprong bij bord “Voetpad” en zitbank 
gaat u L over de houten brug. Voorbij volgende  
brug gaat u aan de T-splitsing R over het bospad. 
Negeer meteen zijpad links omhoog en volg RD 
het pad dat even verder een smal pad wordt met 
rechts van u de Anstelerbeek, een zijbeekje van 
de Worm. Aan de kruising voorbij alweer een 
brug gaat u RD langs de mooie dikke wilg en loop 
even verder RD over het grindpad gelegen tussen 
vijvers. Voorbij brug gaat u aan de 3-sprong R en 
steek de volgende brug over. Negeer meteen 
zijpad links omhoog en 10 m verder loopt u R 
over het houten vlonderpad door de rand van de 
vijver. Aan de T-splitsing gaat u R over het 
grindpad. Aan de 3-sprong gaat u L de asfaltweg 
omhoog. Aan de volgende 3-sprong bij 
fietsknooppunt 43 en zwerfstenen gaat u RD (fr. 
44) de asfaltweg omhoog.   
 

2. Na 150 m, vlak voordat de asfaltweg naar 
rechts buigt, gaat u bij wegwijzer L (fr.44) de 
asfaltweg omlaag richting Botanische tuin. Na 
100 m gaat u bij afsluitboom R over de bosweg, 
die bij grasland een smal pad wordt met links de 
bosrand. Voorbij infobord wordt het pad een 
stijgend bospad. Aan de T-splitsing bij zitbank 
gaat u L over het houten vlonderpad en loop het 
brede trappenpad omhoog. Boven bij zitbank, 
met links een asfaltweg, volgt u RD het 
bospaadje. Aan het klinker– fietspad bij grote 
parkeerplaats gaat u R. Even verder buigt het 
klinkerpad naar links. 
 

(Rechts ziet u de mooie peerspits van de St 
Jozefkerk (1928)  in de wijk Kaalheide).  
 

Bij ingang van de grote parking Gaia Zoo gaat u 
verder RD over fietspad. Vlak daarna steekt u R 
via zebrapad de doorgaande weg  
(Gaiaboulevard) over  en dan steekt u via brug de 
Ring Parkstad over  Bij oprit Ring Parkstad loopt 
u RD over het trottoir. Aan het eind van het 
trottoir, einde rotonde, volgt u RD het twee 
richtingen fietspad omlaag met links 
volkstuintjes. Beneden aan de 3-sprong gaat u 
RD en dan heeft u links mooi uitzicht op een 
vijver.  Na 200 m gaat u L over het grindpad en na 
10 m gaat u L door het brede houten hek.  
 

(Hek omhoog tillen en schuif open maken. Indien u 
het hek niet open krijgt, loop dan terug naar de 3-
sprong voor de volkstuintjes en ga R over het 
fietspad. Aan de kruising gaat u R over het pad. Ga 
dan verder bij ^^^^ in punt 3). 
 

3. Volg het dalende paadje dat beneden naar 
rechts buigt met links de vijver. Aan de 3-sprong 
gaat u L met links de vijver.  Voorbij de vijver met 
waterlelies volgt u RD het smalle stijgende 
paadje. Boven, met links een smalle asfaltweg, 
gaat u R over het grind– bospad, dat een licht 
stijgend pad word.  ^^^^ Na 200 m bij grasveld 
loopt u door de essenlaan. Boven gaat u R de 
asfaltweg omhoog.  Negeer zijpaden. Aan de 3-
sprong in de wijk Terwinselen gaat u R 
(Seghemanstraat).  Negeer zijwegen. U passeert 
rechts de parkeerplaats bij het sportcomplex van 
R.K.T.S.V.  **** Steek de twee gescheiden rijbanen 
van de doorgaande weg (Strijthagenweg) over en 
ga R over het trottoir.  Negeer zijweg links  
(Callistusstraat). 150 m verder gaat u bij 2 
zwerfstenen en rood/wit paaltje L de 
asfaltweg/voetpad omhoog. Negeer zijpaden en 
volg RD de asfaltweg die enkele bochten maakt 
en een dalende weg wordt. Beneden aan de T-
splitsing bij zwerfkeien gaat u R de 
asfaltweg/trottoir omlaag   

http://www.nieuw-ehrenstein.nl/
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4. Steek beneden de doorgaande weg 
(Tunnelweg) over en loop RD (fr. 45) over het 
asfalt- bospad.    
 

(Als u hier aan de Tunnelweg R gaat dan komt u na 
100 m bij Tenniscentrum Koster, waar u binnen in de 
mooie ingerichte zaak of op het leuke terras  iets kunt 
eten of drinken). 
 

Aan de 4-sprong bij wegwijzer gaat u RD 
(groen/rood/fr.45) over het licht stijgende 
asfaltpad.  
 

(Rechts beneden ziet u hotel Winselerhof, een 
voormalige carréhoeve die rond 1155 voor het eerst 
werd genoemd. Een mooie pauzeplek met op de 
binnenplaats een terras).  
 

Na 100 m gaat u L het bospad omhoog. (U verlaat 
hier de groene en rode route). Vlak daarna aan 3-
sprong gaat u L verder omhoog. Aan de ongelijke 
4-sprong bij houten reling gaat u RD (rood) het 
steile bospad omhoog.  
 

(U begint hier aan de klim van de Wilhelminaberg, de 
steenberg van de voormalige steenkolenmijn 
Wilhelmina (1906-1969)).  
 

Na bijna 100 m gaat u aan de omgekeerde Y-
splitsing scherp L (rood) steil omhoog.  Aan de T-
splitsing gaat u R (bruin) en u passeert een 
zitbank. Aan de Y-splitsing gaat u L (bruin) 
omhoog.  Aan de T-splitsing gaat u L.  Na 30 m 
gaat u aan de 3-sprong R omhoog. Aan de 
ongelijke 4-sprong neemt u het tweede pad L 
(bruin) omhoog.  Boven aan de klinkerweg gaat u 
L omhoog. Bij telecommunicatie mast en het 
gebouw van de overdekte skibaan Landgraaf gaat 
u R het grindpad omhoog. Bij een aantal grote 
keien gaat u L het grindpad omhoog en dan staat 
u op de top van de Wilhelminaberg, de voormalig 
steenberg waar u bij oriëntatiesteen “steenberg 
Hückelhoven” L gaat.  
 
 

(Hier boven op een hoogte van 225 m N.A.P. heeft u 
bij het kunstwerk “licht” (25 masten met 
laserinstallatie) rondom schitterend uitzicht over een 
groot gedeelte van Zuid-Limburg en de Duitse en 
Belgische grensstreek. 
 

(Op in de grond liggende oriëntatieborden aan de 
rand staat wat u in de verte ziet. Beneden ziet u o. a. 
de kerk in Terwinselen/Kerkrade en het  
Pinkpopterrein liggen.  
 

De steenberg is ontstaan uit het restgesteente van de 
staatsmijn Wilhelmina, die hier van 1906 tot 1969 
operationeel was. De berg is de grootste steenberg 
van Nederland en heeft een hoogte van 93 m en een 
volume van meer dan 20 miljoen mᶟ. Op de helling 
van de berg ligt de overdekte indoorskibaan 
Snowworld, waarop 10000 zonnepanelen staan) 
 

5. Loop nu de 27 treden tellende stalen trap 
omlaag en vervolgens RD het lange brede 
trappenpad omlaag.  
 

(De 508 treden tellende trap is de langste trap van 
Nederland. Hij is 248 m lang en overbrugt 75 m. 

Vanaf 2016 wordt hier jaarlijks de Trappenmarathon, 
de zwaarste marathon van Nederland gehouden 
waar 42 keer deze lange trap omhoog gelopen moet 
worden. Belangstelling……….).  
 

Beneden steekt u via stalen brug RD de vijver 
over.  Meteen na de brug gaat u R  en loop dan 
RD het grindpaadje omhoog dat boven bij  grote 
relaxstoel en het kleurrijk kunstwerk “duikboot”, 
een asfaltpad wordt dat u RD volgt. Waar het 
asfaltpad naar rechts buigt, negeert u zijpad links 
omlaag. Meteen daarna bij boomzitbank en het 
kunstwerk “Pinkpop monument”, een metalen 
versie van het alom bekende Pinkpop-popje. Gaat 
u L het (gras)pad omlaag. Beneden loopt u RD, 
steek de klinkerweg over en loop RD (groen/rood) 
over het (voet)pad met rechts de klinkerweg. Let 
op! Waar bij de tweede zitbank het smalle 
grindpad iets naar links buigt, loopt u RD over het 
gras  met rechts de steile rand.   
 

(Hier heeft u mooi zicht op de voormalige hoeve 
Overstehof).  
 

Let op! Na 100 m, waar u beneden een asfaltpad 
ziet, gaat u R de grasberm omlaag, steek de 
klinkerweg over en ga dan R over het pad met 
links afrastering en rechts de haag/klinkerweg.  
Aan de 3-sprong gaat u L het grindpad omlaag en 
vlak voor de toegangspoort van de voormalige 
carréhoeve Onderste Hof (nr. 14), waarvan de 
oudste delen uit 1749 stammen,  gaat u L met 
rechts Hotel Overstehof. (Loop even de 
binnenplaats (d’r pleij) op)). Meteen bij begin grote 
parkeerplaats gaat u R omlaag met rechts het 
hotel. Beneden bij wegwijzer en toegangshek 
naar vijver gaat u L over de parkeerplaats. Na 40 
m gaat u R (groen/rood) over het grindpad. 
Voorbij draaihekje volgt u RD het pad gelegen 
tussen hagen en met rechts een vijver.  
 

6. Aan de T-splitsing voor de volgende vijver gaat 
u L (groen/rood). Boven gaat  u R de smalle 
asfaltweg omlaag met links afrastering van het 
park Wereldtuinen Mondo Verde, dat u zeker eens 
moet bezoeken. Aan de T-splitsing bij zitbank en 
wegwijzer gaat u R. Aan het einde van de 
parkeerplaats  “P”  gaat u  L (groen/rood). Negeer 
meteen ijzeren hekje links en volg het bospad bij 
afrastering/hekje RD (rood/groen).   
 

(Een eindje verder ziet u rechts de ingang van de 
voormalige ijskelder, die nu het onderkomen van 
vleermuizen is).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L (groen) over 
het smalle asfaltpad gelegen tussen twee vijvers. 
Vlak daarna bij het kunstwerk “grote bulldog” 
buigt het pad naar rechts.   
 

(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) 
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Meteen daarna aan de 3-sprong bij zitbank en de 
grote kunstwerken “Ob River” (gebogen 
granieten vrouw) en “de blinde leidt de blinden” 
gaat u R met rechts de vijver en links achter haag 
Kasteel Strijthagen (18e eeuw). Aan de 3-sprong 
bij kunstwerken en fietsenrekken gaat u R verder 
langs de vijver.  
 

(U passeert meteen links het voormalig koetshuis, 
dat nu dienst doet als verenigingsgebouw van de 
hengelsportvereniging Strijthagen (1958)). 
 

7. Na 200 m gaat u voorbij een aantal zitbanken 
(genietplekjes) en bij bord “voetpad” L 
(rood/blauw) het korte trappenpad omlaag en 
volg het pad, dat naar links buigt met rechts de 
Strijthagermolen/waterrad.  
 

(De Strijthagermolen  hoorde  oorspronkelijk bij 
kasteel Strijthagen. De molen is gebouwd in 1617 als 
korenmolen en omstreeks 1700 herbouwd in de 
huidige vorm). 
 

Aan het eind van het pad gaat u R de brug over 
en ga dan meteen bij toegangshek van de molen 
L (rood) over het bospad met links de 
Strijthagerbeek, die door de vijvers stroomt. Na 
draaihekje gaat u boven aan de T-splitsing R. 
Negeer bospad links steil omhoog (blauw).  
 

(Hier ziet u rechts bij de Strijthagerhoeve  een 
bakhuisje waarin  broden en vlaaien werden 
gebakken. I. v. m brandgevaar stond het bakhuis los 
van de hoeve). 
 

Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong gaat u L 
en na 10 m loopt u aan de 3-sprong RD het pad 
langs en door de bosrand omhoog met rechts 
een hoogstamboomgaard.  Boven voorbij zitbank 
en houten doorgang gaat u meteen L over het 
pad door de hoogstamboomgaard. In de 
linkerhoek verlaat u de boomgaard en ga dan 
meteen R het grindpad met rechts de 
afrastering/boomgaard omhoog. Aan de T-
splitsing gaat u L over het bospaadje met rechts 

een smalle asfaltweg. Aan de smalle asfaltweg 
gaat u R en na 10 m gaat u aan de 3-sprong RD. 
Aan de volgende 3-sprong gaat u scherp L de 
omlaag. (U kunt deze hoek ook via paadje afkorten).    
 

8. Vlak daarna  gaat u R over het grindpad en 
loop de brede stenen trap omlaag. Beneden 
steekt u de Menserheggerweg over en via brug 
steekt u de Ring Parkstad over. Steek dan meteen 
na de oprit van de 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 links 
omlaag en wordt een dalende asfaltweg. Vlak 
daarna gaat u bij zitbank R over het smalle 
grindpad met links mooi uitzicht over de 
Anstelvallei. Aan de ruime 3-sprong, waar het 
grindpad links omlaag buigt,  gaat u RD over het 
gras- grindpad parallel aan de rechts boven 
gelegen Ring Parkstad. Beneden voorbij 
draaihekje loopt u via grindpad RD door de rand 
van de boomgaard omhoog met links een 
meidoornhaag. Aan de smalle asfaltweg gaat u L 
omlaag en na 15 m gaat u tegenover hoeve 
Klarenanstel (1939) R over het grindpad gelegen 
tussen hagen.  
 

(Als u hier RD loopt, dan komt u meteen bij groot 
muurkruis en bij een Mariagrotje.  
 

De route volgend ziet u voor u boven op het 
mansardedak een luidklokje (1807) van de voormalig 
hoeve).  
 

Aan het eind bij de parkeerplaats gaat u  L de 
asfaltweg omlaag en u komt weer bij brasserie 
Nieuw Erenstein, waar u binnen of op terras met 
mooi prachtig uitzicht kunt pauzeren. 
 

Bij de ingang meteen bij trap en ingang naar wc ziet 
u onder glasplaat  de voormalige gierput)  
 

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.   
 


