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Deze wandeling gaat door de mooie natuur van het Park Gravenrode en het Strijthagerbeekdal.  Via 
prachtige (beuken)bossen loopt u langs grote mooie visvijvers naar de Strijthagermolen. Dan loopt u via 
mooie (holle weg) door de  buurtschap Oude Hopel omlaag. Via mooie paden o.a. langs het 
Strijthagerbeekje loopt u naar kasteel Strijthagen waar enkele grote kunstwerken staan.  Dan loopt u verder 
en u passeert o.a. Park Mondo Verde en Landgoed Overste Hof. Via de langste trap van Nederland klimt u 
rustig omhoog naar de top van de Wilhelminaberg waar u  op een hoogte van 225 m N.A.P. rondom 
fantastisch uitzicht heeft. U loopt zigzaggend de beboste steenkoolberg omlaag en dan komt u weer bij de 
tennishal met het mooi ingerichte horecagedeelte en leuke  terras. Een verassend mooie wandeling. 
 

 
 

Startpunt: Tenniscentrum Koster, Tunnelweg 86, Kerkrade. Tel: 045-2002252.   Parkeer op de parkeerplaats. 
 

U kunt ook starten vanaf de grote parkeerplaats “Rouenhof” aan de Einsteinstraat in Landgraaf. De 
parkeerplaats ligt vlakbij de rotonde en tegenover het grote gebouw van de MeanderGroep die de ingang 
heeft aan de Minckelersstraat 2. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar het overdekte infobord en ga dan R 
over het grasveld. Ga dan verder bij **** in punt 4. U kunt dan halverwege pauzeren bij de sponsor. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,96 km  2.10 uur  102 m  163 m 

 
 

1360. KERKRADE  9 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats steekt u de doorgaande 
weg over en gaat u R over het fietspad. Na 100 m 
gaat u L (Rouenhof). Meteen daarna aan de  
3-sprong gaat u RD over de smalle doodlopende 
asfaltweg met links de parkeerplaats en links 
beneden hotel Winselerhof, een voormalige 
hoeve die rond 1155 voor het eerst werd 
genoemd. Na 100 m gaat u bij  bord 
“Winselerhof” L over het grindpad. Meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat u RD het grindpad 
omlaag met links afrastering van weiland waarin 
een ooievaarsnest op paal, en een bakhuis waarin 
vroeger in het laagste gedeelte (oven) broden en 
vlaaien werden gebakken, staat. Negeer voor 
wijngaard Winselerhof klaphek links. Meteen 
daarna gaat u R het smalle gras- bospad omlaag 
dat beneden voor vijver naar links buigt. Aan de  
T-splitsing gaat u R en via bruggetje steekt u het 
Strijthagerbeekje over. Meteen daarna aan de 3-
sprong bij infobord gaat u L (Beleefpad/rood) 
omhoog.  Negeer zijpaden en blijf het bospad RD 
(rood/Beleefpad) volgen.  
 

(U passeert even verder achtereenvolgens de 
kunstwerken/silhouetten van een wolf, tegenover 
boomzitbank, van een uil, een ree en een das).  
 

Na 250 m gaat u beneden aan de 4-sprong RD 
(Beleefpad/rood/groen). U passeert een open stuk 
gekapt bos (2019). Negeer zijpaden. Aan de  
3-sprong gaat u RD (rood/groen) omhoog. (U 
verlaat hier het Beleefpad). Negeer zijpad links 
omlaag en volg het bospad dat na 250 m naar 

rechts buigt. Aan de 3-sprong gaat u RD langs de 
zitbank.   
 

2.  Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing L.  Aan 
de kruising, met boom in het midden, gaat u RD 
(groen) omlaag. Negeer zijpaden. Steek beneden 
de smalle asfaltweg over en loop RD over het 
asfaltpad dat meteen naar links en even verder 
naar rechts (groen/rood) buigt.  Bij afrastering en 
ijzeren hekje gat u RD  met links van u vijvers 
waar het Strijthagerbeekje doorheen stroomt. 
 

(Een eind verder ziet u rechts de ingang van de 
ijskelder, die bij het kasteel hoorde).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD met links de grote 
visvijver  
 

(Een eindje verder heeft u links mooi zicht op het 
kasteel, waar u straks nog langs komt. Het kasteel 
stamt uit de 13e eeuw. Het huidige  kasteel stamt uit 
de 18e eeuw en werd gebouwd op de fundamenten 
van zijn middeleeuwse voorganger).  
 

Aan het einde van de visvijver gaat u voor de 
witte Strijthagermolen- hoeve R (blauw) via 
nauwe doorgang bij bordje ‘Strijthagerbeekdal” 
over het pad met links een haag/hoeve.   
 

(Als u hier aan het einde van de vijver 20 m naar L 
gaat, dan komt u rechts bij het grote waterrad van de 
Strijthagermolen). 
 

Aan de 3-sprong, met links het ijzeren 
toegangshek van de Strijthagermolen, gaat u R.  
 

https://tenniscentrumkoster.nl/
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(De Strijthagermolen  hoorde  oorspronkelijk bij 
kasteel Strijthagen. De molen is gebouwd in 1617 als 
korenmolen en omstreeks 1700 herbouwd in de 
huidige vorm.  
 

Hier staat bij de molen een vakwerkbakhuisje waarin 
broden en vlaaien werden gebakken). 
 

Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong RD het 
bospad door de bosrand  omhoog met rechts een 
boomgaard. Boven gaat u voorbij zitbank en 
houten doorgang L over het pad door het 
weiland/boomgaard en loop naar de linkerhoek 
van het weiland/boomgaard.   
 

3.  In de hoek loopt u het bos in en ga dan meteen 
aan de 4-sprong RD. Meteen daarna gaat  u aan 
de T-splitsing R over het bospad dat een eindje 
verder naar links buigt. Voorbij houten doorgang 
gaat u L (rood/blauw) de smalle (holle) asfaltweg, 
door de buurtschap Oude Hopel, omlaag. Bij 
wegkruis staande op sokkel buigt de dalende 
asfaltweg naar rechts. Aan de  voorrangsweg 
gaat u L over het fietspad.  Na  
50 m gaat u R (Rouenhof) de asfaltweg langs de 
afsluitboom omhoog. Boven aan de ruime  
3-sprong gaat u L over de  grindweg. Na bijna  
50 m gaat u R over het grindpad door het grote 
grasveld.  Negeer zijpaden. Aan het einde van het 
grasveld gaat u L over het graspad met rechts de 
bosrand en links het grote grasveld.  Aan de 
kruising gaat u R over het asfaltpad.  Vlak daarna 
aan de T-splitsing  gaat u L verder over het 
asfaltpad. Na 25 m gaat u aan de Y-splitsing 
schuin L (blauw) over het pad en volg het pad RD 
langs de zitbank en door de rand van het grote 
grasveld. Negeer zijpaadjes.    
 

4.   Na 250 m gaat u aan de 4-sprong RD (blauw) 
met rechts de bosrand. Aan de 3-sprong, met 
links een graspad, gaat u RD (blauw) verder langs 
de bosrand.  Negeer graspaadje links. Aan de  
Y-splitsing gaat u L (ruiterroute) over het brede 
bospad.  Steek bij zitbank het grindpad over en 
loop RD over het grasveld met rechts de 
parkeerplaats “Rouenhof” (Einsteinstraat, 
Landgraaf) en een overdekt infobord waar de 
bezienswaardigheden van Park Gravenrode op 
staan. **** Aan de T-splitsing voor bosrand gaat u 
L het graspad omlaag. Negeer zijpaden en blijf 
het dalende pad, met rechts de bosrand en links 
het grote grasveld, RD volgen. Na 400 m gaat u 
beneden aan de asfaltweg R (blauw) omlaag.  
Steek boven de doorgaande weg over en loop RD 
(Rouenhof) de asfaltweg omlaag. Na 200 m, einde 
meidoornhaag, gaat u via houten doorgang bij 
infobordje L het smalle pad gelegen tussen  
afrasteringen omlaag. Via brug steekt u het 
Strijthagerbeekje over en loop het trappenpad 
omhoog.  Boven aan de T-splitsing gaat u R over 
het bospad met rechts beneden het beekje.        
 

5. Na 250 m, waar het grind- bospad links 
omhoog buigt, gaat u R (rood) omlaag en volg het 
pad dat bij draaihekje naar links buigt. Bij ingang 
van de Strijthagermolen (zie infobordje aan muur) 

gaat u R de brug over en ga dan meteen L 
(rood/blauw) over het pad met links het grote 
waterrad van de  Strijthagermolen.  Boven voor 
de grote visvijver gaat u R.  
 

(Bij grote kunstwerken passeert u rechts het 
voormalig koetshuis, dat nu dienst doet als 
verenigingsgebouw van de hengelsportvereniging 
Strijthagen (1958).  
 

De grote kunstwerken die u bij het kasteel ziet, zijn 
hier geplaatst door de Nederlands – Russische 
beeldhouwer Alexander Taratynov, die het kasteel 
gebruikt als woon- werk en expositieruimte). 
 

Aan de T-splitsing, met rechts de parkeerplaats, 
gaat u bij fietsenrek L over pad dat voor de grote 
vijver naar rechts buigt met rechts Kasteel 
Strijthagen (18e eeuw).  Aan de 3-sprong bij 
zitbank en o.a. de grote kunstwerken  “Ob River” 
(granieten gebogen vrouw), de blinde leidt de 
blinden en  “bulldog” gaat u R over het asfaltpad 
richting witte poort met rechts het kasteel. Bij 
brede houten poort gaat u RD  (groen) door het 
poortje met rechts de ingang van kasteelhoeve 
(1690) met op het dak een klokje. 
 

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

Aan de 3-sprong gaat u L (groen/rood) de 
asfaltweg omhoog.  Aan de 3-sprong bij 
wegwijzer, zitbank wegkruis op zuil, zitbank en 
afsluitboom gaat u R (rood/groen/Overstehofweg) 
de smalle asfaltweg omhoog met links (even) een 
grote vijver en rechts het park Wereldtuinen 
Mondo Verde, dat u zeker eens moet bezoeken. 
(Leuk voor jong en oud). Na 200 m gaat u L 
(rood/groen) het bospad omlaag.  Na 100 m gaat 
u beneden bij vijver R (rood/groen) over pad 
gelegen tussen heggen met links de volgende 
vijver.  Voorbij draaihekje volgt u RD het grindpad 
omhoog. Aan het eind steekt u schuin rechts de 
grote parkeerplaats over van Hotel Overste Hof, 
de voormalige carréhoeve Onderste Hof waarvan 
de oudste delen uit 1749 stammen. Aan het einde 
van de parkeerplaats gaat u RD het verharde 
weg/voetpad omhoog met rechts  afrastering.   
 

6. Na 30 m gaat u aan de 3-sprong L (even) 
omhoog en ga dan meteen R over het graspaadje 
en u loopt evenwijdig aan het links gelegen 
asfaltpad. Aan de omgekeerde Y-splitsing bij 
zitbank gaat u RD over het asfaltpad.   
 

(Links boven ziet u bij  communicatiemast al de top 
van de Wilhelminaberg waar u straks boven op 
staat).   
 

Aan het eind van het pad bij wegwijzer steekt u 
de klinkerweg over en neem 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 
zijpaden.  (Een  eind verder passeert u links een 
relaxstoel en het kleurrijke kunstwerk “duikboot”).  
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Beneden loopt u RD en ga dan L over de stalen 
brug.  Loop dan RD rustig de 508 treden tellende 
en 248 m lange  trap, de langste trap van 
Nederland, omhoog, een zeer straffe kuitenbijter.  
 

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

Loop dan de 27 tellende stalen trap omhoog en 
ga boven R of L.  
 

(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. Bij helder weer ziet u zelfs de 
Clauscentrale in Maasbracht. 
 

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).   
 

7.  Bij oriëntatiesteen “steenberg Hückelhoven” 
gaat u R het grindpad omlaag, Beneden bij grote 
keien gaat u R over de grindweg. Bij het gebouw 
van Snowworld Landgraaf en 

telecommunicatiemast gaat u L klinkerweg  
omlaag.  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 (wit-blauw) en ga meteen daarna gaat u aan de 
3-sprong RD omlaag. Negeer zijpad rechts 
omlaag. Aan de  omgekeerde Y-splitsing gaat u 
RD (groen) over het asfaltpad. Meteen daarna 
gaat u R (ruiterroute) het grind- bospad omlaag.   
Aan de 3-sprong gaat u L omlaag. Vlak daarna 
gaat u aan de T-splitsing R over het pad met links 
een grasveld waarop een pergola staat. Aan de  
4-sprong gaat u RD (fietsroute 11) over het asfalt- 
fietspad.  Steek de doorgaande weg over en ga L 
over het trottoir. Na 100 m komt u rechts bij het 
Tenniscentrum Koster, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen in de mooie ingerichte 
zaak of op het leuke terras nog iets kunt eten of 
drinken. De vriendelijke uitbaters vernemen graag 
wat u van de wandeling vindt. 
 

Voor de kenners onder u het moderne 
tenniscentrum beschikt over drie Proflex Elite 
binnenbanen, drie tapijt binnenbanen en vijf 
gravel buitenbanen en een MultiBall 
beweegmuur. 
 

 
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.   
 
 
 


