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Een wandeling door het Strijthager beekdal. Via een klim door het bos loopt u naar de top van de 
voormalige steenberg van de voormalige steenkolenmijn Wilhelmina. Hier boven op de steenberg tevens 
het bovenste punt van de overdekte skibaan Snowworld heeft u rondom  adembenemend uitzicht. U kunt 
ook aan het eind van de wandeling via de 508 treden tellende brede trap naar dit mooi uitzichtpunt lopen. 
Dan wandelt u naar kasteel Strijthagen waar u mooie visvijvers passeert.  Bij punt 4 kunt u naar het mooie 
terras van Tenniscentrum Koster lopen voor een pauze. 
 

Startpunt: Parkeerplaats Snowworld, Witte Wereld 1, Landgraaf. 
Parkeer op de grote parkeerplaats en loop de trappen omlaag naar de ingang. 
 

U kunt ook starten bij Tenniscentrum Koster, Tunnelweg 86, Landgraaf en dan pauzeren bij de skihal. Vanaf de 
parkeerplaats bij het sportcentrum loopt u naar de doorgaande weg waar u R gaat. Na 100 m gaat u  L 
(Rouenweg). Ga dan verder bij **** in punt 4.  

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,07 km  1.55 uur 100 m  119 m 

 
 

131. LANDGRAAF 8 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van Snowworld gaat 
u L. Steek de smalle asfaltweg (Vakschoolweg) en 
voormalige spoorlijn over en ga L over het 
grindpad. (U loopt nu dus parallel aan voormalige 
spoorlijn/fietspad). Na circa 250 m voorbij twee 
ijzeren doelen op speelveld en bij twee  
varkensruggen gaat u L (bruin) het klinkerpad 
omhoog richting parkeerplaats. Boven komt u 
links bij de Gedachteniskapel (2002) ter 
herinnering aan de omgekomen mijnwerkers in 
dienst van de Limburgse mijnen.  
 

(Buiten staan twee gedenkplaten met de namen van 
de mijnwerkers, die tussen 1852 en 1970 
ondergronds zijn omgekomen in de Limburgse 
mijnen. In de kapel, het voormalig lijkenhuisje (1949) 
van de staatsmijn Wilhelmina, hangt een gedenkplaat 
met de namen van de mijnwerkers, die tussen 1885 
en 1967, bovengronds zijn omgekomen. In de kapel 
staat het beeld van St. Barbara (Berpke), de patrones 
van de mijnwerkers. De route volgend passeert u een 
eindje verder een infobord over deze kapel).  
 

(Als u meteen voorbij de kapel L omhoog loopt, dan 
komt u bij Mijn Lunchcafé waar ze o.a. lekker gebak 
hebben).   
 

Bij de kapel gaat u R (bruin) over de klinkerweg.  
 

(Links staat hier het gebouw van de voormalige 
ondergrondse vakschool van de staatsmijn 
Wilhelmina).  
 

Aan de 3-sprong bij picknickbank en infobord 
betreffende de Gedachteniskapel  gaat u L (bruin) 
over de klinkerweg.  
 

(Links ziet u hier één van de ingangen van de 
leermijn. De  twee  steenkooltreinwagons, zijn  een 
herinnering aan de voor deze regio eens zo 
kenmerkende mijnbouwindustrie. Vanaf het eind 
Tweede Wereldoorlog tot de sluiting van de mijnen 
eind jaren zestig/begin jaren zeventig was deze  
streek een van de welvarendste regio’s van 
Nederland). 
 

De weg buigt naar rechts. 
 

2. Voor het hek van de manege “Galop” gaat u L 
(bruin). Meteen daarna gaat  u L het smalle 
bospaadje (soms slecht te zien) omhoog.  
 

(Wilt u niet via de steenberg naar het schitterende 
uitzichtpunt lopen of wilt u op het eind van de 
wandelingen via het lange brede trappenpad omhoog 
lopen, loop dan hier RD over het pad met links van u 
de beboste steenberg. Aan het einde van de links 
staande houten reling volgt u RD het dalende 
bospad. Ga dan verder bij **** in  punt 3).  
 

Let op! Vlak daarna loopt u aan de 4-sprong RD 
het bospaadje steil omhoog. (Beklim nu rustig de 
beboste steenberg, het is een straffe kuitenbijter).  
Bijna boven buigt het pad rechts (even) omlaag. 
(U negeert dus hier het paadje, dat nog even RD 
omhoog loopt). Negeer meteen zijpad rechts en 
even verder zijpad links omlaag en loop RD over 
pad boven door het bos met links het dak van de 
skihal. Na circa 50 m gaat aan de Y-splitsing L 
over het smallere pad. (Dus hier niet R omlaag). 
Aan de 3-sprong RD. Na circa 250 m gaat u aan 
de 4-sprong scherp L (bruin) het brede pad 
omhoog, dat even verder naar rechts buigt. Aan 
de T-splitsing gaat u L de klinkerweg omhoog. 
Voor de overdekte skihal en bij gsm-mast gaat u 
R het brede grindpad omhoog. Aan de 3-sprong 
met rechts een aantal dikke keien gaat u L het 
brede grindpad omhoog naar de top van de 
Wilhelminaberg, waar u rondom schitterend 
uitzicht heeft en waar het grote kunstwerk “licht” 
(25 masten met laserinstallatie) staat.      
 

(Hier boven op een hoogte  van 225 m N.A.P. heeft u 
rondom schitterend uitzicht over een groot gedeelte 
van Zuid-Limburg en de Duitse en Belgische 
grensstreek.  
 

Via de in de grond liggende oriëntatieborden aan de 
rand kunt u lezen wat u in de verte ziet. De kerk, die 
u beneden ziet, is de kerk in de wijk 
Terwinselen/Kerkrade Beneden ligt ook het Pinkpop 
terrein, de voormalige draf– en renbaan.  
 

Aan de ander kant ziet u de 508 treden tellende en 
248 m lange  trap, de langste trap van Nederland.    
 

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).. 
 

3.  Loop weer terug richting skihal en gsm-mast 
en ga de klinkerweg omlaag, waarover u 
gekomen bent. Na 50 m gaat u R het grindpad 
omlaag. Aan de ongelijke 4-sprong bij rode 
markeringspaal neemt u het tweede pad R 
omlaag.  Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de 3-
sprong bij houten mtb-markeringspaaltje gaat u 
scherp R omlaag. Aan de T-splitsing gaat u R 
(bruin).  Aan de 3-sprong bij 2 markeringspalen 
gaat u scherp L omlaag.  Aan de T-splitsing voor 
de steile rand gaat u R voorzichtig omlaag.  
Beneden aan de 3-sprong bij houten reling gaat u 
L  (ruiterroute) en volg RD het dalende bospad.  
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(Rechts ziet u weer de manege. Als u verdwaalt in de 
afdaling, blijf dan altijd omlaag lopen, Beneden ziet 
dan rechts weer de manege en ga  L).  
 

**** Neem nu het eerste pad R omlaag gelegen 
tussen twee ruiterroute markeringspalen.  Vlak 
daarna gaat u beneden R (rood/groen) over de 
smalle asfaltweg/fietspad. Na 100 m gaat u aan de 
5-sprong L (tweede weg links) omlaag. Meteen 
daarna gaat u bij betonnen paal en zitbank R 
(rood)  het grind- voetpad omlaag. 25 m voor 
asfaltweg gaat u R over het pad met rechts van u 
een weiland. Het (gras)pad buigt naar links. Bij de 
Winselerhof, een voormalige herenhoeve uit de 
16e eeuw met op de binnenplaats een leuk terras,  
steekt u RD de asfaltweg over en loop het 
voetpad omhoog met links van u het hotel en op 
afstand de wijngaard. Aan de asfaltweg loopt u 
RD omhoog. 
 

4. Vlak daarna gaat u boven aan de T-splitsing  bij 
zwerfstenen L (Rouenhof) over de rustige 
asfaltweg.  
 

(Als u hier R gaat, de doorgaande weg oversteekt en 
even R gaat dan komt u bij Tenniscentrum Koster 
waar u binnen in de mooie ingerichte zaak of op het 
leuke terras nog iets kunt eten of drinken).    
 

**** Negeer zijpaden en volg deze asfaltweg circa 
250 m RD. Let op! Voor kleine parkeerplaats en 20 
m voor grote zwerfsteen en bordje “fietspad” 
gaat u L over het bospad. (Dit is circa 50 m voorbij 
rechts gelegen groot trafogebouw).  Vlak daarna 
gaat u aan de 4-sprong RD (groen/rood) omlaag. 
Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u R verder 
omlaag richting visvijver. (U kunt hier ook L omlaag 
lopen). Vlak daarna aan de ongelijke 4-sprong 
gaat u R (rood) richting kasteel Strijthagen. (U 
steekt dus niet het bruggetje over). Negeer 
zijpaadjes rechts en blijf het pad door het 
beukenbos RD volgen. Beneden aan de kruising 
loopt u RD (rood/groen). Negeer zijpaden en blijf 
circa 500 m dit bospad RD (rood/groen) volgen. 
Bij verwijsbordje richting terras Overste Hof loopt 
u verder RD over het bospad met links beneden 
van u vijvers. Aan de 4-sprong gaat u R het 
bospad omhoog. (U verlaat hier de rode en groene 
route). Voorbij zitbank en bij braamstruiken gaat u 
aan de T-splitsing L. Aan de 4-sprong gaat u RD 
(groen) het bospad omlaag. Bijna beneden aan de 
ongelijke 4-sprong bij afvalbak en vijver gaat u R.  
 

5. Vlak daarna gaat u aan de asfaltweg R en 
meteen daarna loopt u L om de omgevallen boom 
heen. Ga dan R het smalle bospad omhoog. 
Boven aan de T-splitsing gaat u L over het 
slingerende bospad. Na 350 m buigt het pad voor 
weiland links omlaag met links de bosrand en 
rechts de afrastering van het weiland.  Beneden 
gaat u voorbij twee zitbanken aan de T-splitsing R 
het pad omhoog met rechts van u het weiland.  
 

(Hier ziet u links het bakhuis waar vroeger in het 
lager gedeelte (oven) broden  en vlaaien werden 
gebakken. I.v.m. brandgevaar stond het bakhuis los 
van de hoeve).   
 

Boven gaat u voorbij zitbank door de nauwe 
doorgang en loop RD. Vlak daarna gaat u bij 
klaphekje L over het pad met links een weiland en 
rechts de bosstrook/asfaltweg. Aan het einde van 
het weiland gaat u L over het pad met links het 
weiland en rechts de bosrand. Aan de 3-sprong 
voorbij weiland loopt u RD. Aan de 4-sprong gaat 
u RD (rood) verder omlaag langs de zitbank en 
smal weiland. Aan de T-splitsing bij zitbank en 
dikke beuk gaat u R (rood) het bospad omlaag. 
 Waar het brede pad naar links buigt, negeert u 
paadje rechts. Volg nu RD het mooie brede 
bospad met rechts beneden het meanderende 
Strijthagerbeekje. Negeer trappenpad rechts 
omlaag richting bruggetje. Aan de Y-splitsing 
gaat u R (rood) omlaag en ga beneden door het 
draaihekje.    
 

6. Aan de asfaltweg gaat u R over de brug. (Links 
staat hier de watermolen van Strijthagen (zie 
infobordje)).  Meteen  na de brug gaat u L 
(rood/blauw) over het smal pad langs de beek met 
voor u het waterrad van de molen. (F). Steek het 
houten bruggetje over en volg het pad. Boven 
aan de grote vijver gaat u R.  
 

(U passeert enkele zitbanken, genietplekje. De 
vijvers worden gevoed door het Strijthagerbeekje).  
 

Bijna 200 m verder passeert u rechts het koetshuis, 
dat nu dienst doet als verenigingsgebouw van de 
hengelsportvereniging Strijthagen (1958)).  
 

Aan de grindweg  voor kasteel Strijthagen (18e 
eeuw) en bij grote kunstwerken gaat u L verder 
langs de vijver (G) en met rechts de haag/kasteel.  
 

(De kunstwerken zijn hier geplaatst door de 
Nederlands–Russische beeldhouwer Alexnader 
Taratynov, die het kasteel gebruikt (11-2016) als 
woon- werk en expositieruimte.  
 

Het huidige  kasteel dateert uit de 18e eeuw en werd 
gebouwd op de fundamenten van zijn middeleeuwse 
voorganger).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank en weer grote 
kunstwerken  o.a. “Ob River” (gebogen vrouw), 
“de blinde leidt de blinden” en “bulldog” gaat u L 
(groen). Meteen daarna gaat u R over het 
grasveld met links van u de volgende vijver.  Let 
op! Bijna aan het einde van de vijver gaat u 
tegenover afvalbak R over het brede bospad met 
rechts van u een kleinere vijver en even verder 
links van u ijzeren hekwerk. U loopt drie kwart om 
deze vijver heen. Aan de T-splitsing voor kasteel 
Strijthagen (17e/18e eeuw) gaat u L door het 
pootje naast de  grote poort en loop dan bij de 
ingang van kasteelhoeve Strijthagen (1690) RD 
(groen) over de asfaltweg.  
 

(Va mei tot okt. kunt u hier op de binnenplaats van de 
kasteelhoeve gaan kijken (niet altijd) naar de 
prachtige grote kunstwerken).  
 

Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing L 
(groen/rood) over de smalle asfaltweg. Aan de 3-
sprong bij zitbank, wegwijzer  en wegkruis gaat u 
R (groen/rood) over de asfaltweg.  
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Volg nu geruime tijd de stijgende 
asfaltweg/fietspad met rechts van u het park 
Wereldtuinen Mondoverde.  
 

(Een eindje verder bij afwateringspunt ziet u  
(afhankelijke van jaargetijde) rechts boven een grote 
volière waarin u mogelijk aaseters ziet waaronder 
een grote gier. Mondoverde is zeker een bezoek 
waard).  
 

Negeer zijpad links omlaag.  
 

7. Na 500 m bij de grote parkeerplaats van 
Landgoed Overste Hof, waarvan de oudste delen 
uit 1749 stammen, gaat u R de asfaltweg/voetpad 
omhoog. Na  30 m gaat u L over het brede pad en 
u passeert zitbanken. Waar het brede pad links 
omlaag buigt richting ingang grote parkeerplaats 
Landgoed Overste Hof, loopt u RD over de 
grasstrook met links beneden van u de 
klinkerweg.  Bij zitbank en smal asfaltpad loopt u 
RD met rechts van u het evenemententerrein 
waar o.a. Pinkpop wordt gehouden en links 
beneden manege Bovenste Bos.  Aan het einde 
van het pad steekt u bij wegwijzer de klinkerweg 
over en loop dan het tweede pad R omhoog. Vlak 
daarna boven aan de T-splitsing bij zitbank en 
links het Pinkpopmonument, een metalen versie 
van het alom bekende Pinkpop-poppetje, gaat u R 
over het asfaltpad. Negeer zijpad scherp rechts 
omlaag. Bij grote relaxstoel en het kleurrijke 
kunstwerk “duikboot”  loopt u RD het asfaltpad 
omlaag Beneden aan de T-splitsing voor de vijver 
gaat u L. Bij de 508 treden tellende en 248 m 
lange  trap, de langste trap van Nederland, gaat u 
R en steekt u de stalen brug over en loop RD.. 
 

(U kunt hier de trap omhoog lopen en u komt weer 
boven (225 m N.A.P.) op het punt met  
adembenemend uitzicht over een groot gedeelte van 
Zuid Limburg en de Duitse en Belgische grensstreek. 
U bent in het begin van de wandeling hier al geweest.  
 

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

Aan de klinkerweg gaat u L omhoog. Steek vlak 
daarna via de oversteekplaats de doorgaande 
weg (Witte Wereld) over en loop RD (bruin) de 
grindweg omhoog. Boven bij het grote 
schachtwiel van de voormalige staatsmijn 
Wilhelmina (zie infobord)  buigt het pad naar links 
en wordt een smal pad. Negeer zijpad rechts 
omlaag.  
 

(Een eind verder komt u bij het voormalige mijnspoor. 
Hier bevond zich vroeger het kolenverkooppunt van 
de staatsmijn Wilhelmina).  
 

U komt weer bij de indoor skibaan Snow World 
waar u in het café nog iets kunt eten of drinken. 
Snow World is de grootste indoorskibaan van 
Europa. De indoorskibaan heeft vijf pistes met 
zeven liften,  waaronder een zespersoons 
stoeltjeslift. Regelmatig worden er internationale 
wedstrijden gehouden. Ze is gelegen op de 
helling van de steenberg van de voormalige 
steenkolenmijn Wilhelmina. Binnen in het café 
kunt u de skiërs de skibaan zien afkomen.  Buiten 
bevindt zich het grote klimpark Snowworld 
Outdoor waar u met een alpine coster een ritje 
doorheen kan maken.  
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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. 


