1486. LANDGRAAF - Kerkrade 8 km
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Tijdens deze afwisselende en heuvelachtige wandeling door het Strijthagerbeekdal tussen twee goede
horecazaken, wandelt u o.a. via leuke bospaadjes naar de prachtige vijvers van Kasteel Strijhagen. U
steekt de Ring Parkstad over en dan wandelt u via een mooi pad naar Brasserie Nieuw Ehrenstein met
mooi terras. Via mooi stijgend pad en mooi bospad loopt u naar de ingang van GaiaZoo en dan wandelt u
langs een mooie vijver. Via de wijk Terwinselen komt u via leuke paden weer bij de Winselerhof met
sfeervol terras. U kunt ook starten bij Brasserie Nieuw Ehrenstein, start dan bij punt 4.

blz 2 van 3

Startpunt: Hotel Restaurant terras Winselerhof, Tunnelweg 99, Landgraaf. Tel: 045-5464343. Geopend:
dagelijks vanaf 12.00 uur voor drankje, lunch of diner. Parkeer op de parkeerplaats.

Startadres: Brasserie Nieuw Ehrenstein, Nieuw-Erensteinerweg 5, Kerkrade. Start dan bij punt 4.
Vanaf de Kerkradersteenweg rijdt u over de doodlopende Brughofweg langs de grote parkeerplaats bij Kasteel
Erenstein. Aan het einde van deze weg gaat u L de smalle asfaltweg omhoog en u komt bij de grote parkeerplaats
van de mooie gerestaureerde Hoeve Nieuw-Ehrenstein, die in eigendom is van Stichting Limburgs Landschap.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

8,05 km

1.55 uur

38 m

61 m

1486. LANDGRAAF - Kerkrade 8 km
1. Met uw rug naar de ingang (poort) van de
Winselerhof gaat u RD de asfaltweg omhoog. Na
10 m gaat u R over de parkeerplaats en loop dan
RD de grindweg omlaag met links de wijngaard
Winselerhof (witte Müller Thurgau druiven). Aan het
einde van de wijngaard gaat u L richting klaphek.
(Hier ziet u rechts het bakhuis van de voormalige
hoeve, waar in het laagste gedeelte broden en
vlaaien werden gebakken. I.v.m. brandgevaar stond
het bakhuis los van de hoeve. Voor u ziet u hier een
ooievaarsnest op hoge paal).
Voorbij klaphek gaat u L en na 5 m R het smalle
gras- bospad omlaag dat beneden voor vijver
naar links buigt. Aan de T-splitsing gaat u R
omlaag en u steekt het Strijthagerbeekje over.
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u bij
infobord L (Beleefpad/rood) omhoog. Aan de
3-sprong, met een 7-tal bomen in het midden,
gaat u RD (rood/Beleefpad) omhoog/omlaag.
(U passeert achtereenvolgens de kunstwerken/
silhouetten van een vos, uil, ree, das en specht).
Na 250 m gaat u beneden aan de 4-sprong R
(groen) omhoog. Vlak daarna gaat u boven aan de
3-sprong bij geel bordje “Strijthagerbeekdal” L.
Negeer zijpaden. Aan de 4-sprong gaat u RD
(groen) omlaag. Negeer zijpaden.
2. Steek beneden de smalle asfaltweg over en
loop RD over het asfaltpad dat meteen naar links
en dan bij waterpoel naar rechts buigt.
(Als u op de asfaltweg L gaat, heeft u meteen links
mooi uitzicht op een van de vijvers, die hier in het

Strijthagerbeekdal achter elkaar liggen en waar
doorheen het Strijthagerbeekje stroomt).
Meteen daarna bij houten afsluitboom en ijzeren
hekje loopt RD over het bospad.
(Eindje verder ziet u rechts de ingang van de
voormalige ijskelder, die nu het onderkomen van
vleermuizen is).
Aan de 3-sprong gaat u RD (rood/groen) met links
de volgende (vis)vijver.
(De grote kunstwerken die u hier links bij het kasteel
ziet, zijn hier geplaatst door de Nederlands–
Russische beeldhouwer Alexander Taratynov die het
kasteel/kasteelhoeve gebruikt als woon- werk- en
expositieruimte
De route volgend heeft u links mooi zicht op kasteel
Strijthagen, dat uit de 18e eeuw stamt en is gebouwd
op de fundamenten van zijn middeleeuwse
voorganger).
Aan het einde van de vijver gaat u aan de
3-sprong R (blauw), via nauwe doorgang, het pad
omhoog met links een beukenhaag.
(Als u hier L gaat, komt u meteen rechts bij het
waterrad van de Strijthager korenmolen (circa 1700),
die bij het kasteel hoorde).
Aan de 3-sprong bij toegangshek van de
voormalige molen/hoeve gaat u R. (Hier ziet u links
bij de hoeve een bakhuis). Meteen daarna gaat u
aan de volgende 3-sprong RD het pad langs en
door de bosrand omhoog met rechts een
hoogstamboomgaard.

Boven passeert u een zitbank en houten
doorgang en loop RD. 10 m verder, vlak voor
asfaltweg, gaat u L over het smalle paadje met
links afrastering boomgaard.
(U kunt hier ook voorbij zitbank en meteen voorbij
houten doorgang L door de hoogstamboomgaard
lopen. In de linkerhoek verlaat u de boomgaard en ga
dan meteen R het smalle pad omhoog met rechts de
afrastering/boomgaard. Aan de T-splitsing gaat u L
over het bospaadje met rechts een smalle asfaltweg.
Ga nu verder bij punt 3).
Negeer zijpaden.
3. Aan de T-splitsing gaat u R over de smalle
asfaltweg en meteen daarna aan de 3-sprong gaat
u RD de asfaltweg (fiets-ruiterpad) omlaag. Neem
nu het eerste paadje L omlaag. (Afsnijden bocht.
Rechts in de verte ziet u hoogbouw in het centrum
van Kerkrade). Meteen daarna gaat u L de
asfaltweg omlaag. Vlak daarna gaat u R (via
belgica) 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/fietspad, die u via het hoge klaphek
verder RD volgt met even verder rechts beneden
de Ring Parkstad. 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, 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 einde, bij de parkeerplaats, gaat u L de
asfaltweg omlaag en u komt bij de prachtig
gerestaureerde hoeve en de brasserie Nieuw
Ehrenstein, waar u binnen of op terras met mooi
uitzicht kunt pauzeren.
(De hoeve, nu in eigendom van de Stichting het
Limburgs Landschap, 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.
Het
herenhuis dateert van rond 1839. Bij de ingang

meteen bij trap en ingang naar wc ziet u onder
glasplaat de voormalige gierput)
4. Met uw rug naar de brasserie Nieuw Ehrenstein
gaat u R de smalle asfaltweg omhoog. Bij de
ingang van de parkeerplaats gaat u over het links
gelegen stijgende grindpad lopen met rechts de
asfaltweg/lindelaan. Boven steekt u de asfaltweg
(Brughofweg) over en loopt u RD het pad dat
meteen naar links buigt omlaag met links de
asfaltweg en prachtig uitzicht over de Anstelvallei
o.a. op hoeve Nieuwe Erenstein. Bij houten
afsluitboom gaat u R over het graspad. Na 250 m
loopt u beneden het bos in. Negeer zijpaden. Aan
de 3-sprong gaat u RD over het houten
vlonderpad en loop dan het lange trappenpad
omhoog. Boven bij zitbank gaat u RD over het
smalle bospad. Aan de klinkerweg/fietspad gaat u
R met links de grote parkeerplaats van de
dierentuin. Bij de ingang van GaiaZOO, die al een
paar jaar is uitgeroepen tot leukste uitje van
Nederland, gaat u RD. Meteen daarna aan de
T-splitsing gaat u R over het fietspad en via
zebrapad steekt u de weg over. Volg het trottoir
en dan steekt u via brug de Ring Parkstad weer
over. Steek de oprit over en volg het trottoir met
links volkstuintjes. Aan de einde van het trottoir
loopt u RD het fietspad omlaag.
5. Beneden aan de 3-sprong gaat u RD verder
over het fietspad. (Meteen daarna ziet u links
beneden een vijver). Na bijna 200 m gaat u L door
het houten klaphek en volg de grindweg omlaag.
Beneden aan de 3-sprong, voor vijver, gaat u R
over het pad. Negeer zijpaadjes en volg het
smalle pad dat later een grindpad wordt met links
de vijver. Boven gaat u L en meteen daarna aan
de 4-sprong, gaat u R de asfaltweg/fietspad
omhoog. Negeer zijpaden. Na 250 m gaat u boven
aan de 3-sprong in de wijk Terwinselen/Kerkrade
R (Seghemanstraat) over de asfaltweg. Negeer
zijwegen. Na 300 m steekt u aan de T-splitsing de
weg (Strijthagenweg) over en gaat u R. Aan de
3-sprong, met links de Callistusstraat, gaat u RD
het trottoir omlaag met rechts enkele bedrijven.
6. Na 150 m gaat u L het fiets- voetpad omhoog.
Waar het fietspad rechts omlaag buigt, gaat u bij
hondenverbodsbordje L omhoog en boven loopt
u RD over het speelterrein/grasveld met links de
bosrand/greppel. Aan het einde van het grasveld
loopt u RD de asfaltweg omlaag. Meteen daarna
gaat u L het fietspad omlaag. Steek beneden de
asfaltweg over en ga R het trottoir omlaag. Vlak
voor de voorrangsweg gaat u R over het fietspad
en meteen daarna steekt u L de doorgaande weg
over en loopt u RD (Winselerpad) over het asfaltbospad. 100 m verder bij wegwijzer gaat u R
omlaag. Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u
R het pad omlaag. Beneden komt u bij de
Winselerhof, een voormalige carréhoeve, die rond
1155 voor het eerst werd genoemd, waar u binnen
of op het leuke terras op de mooie binnenplaats
nog iets kunt eten of drinken.

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.

