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Tijdens deze heuvelachtige wandeling door het Strijthagerbeekdal, wandelt u via leuke paden langs de 
voormalige draf- en renbaan Landgraaf (nu Pinkpopterrein) en nabij de Overste Hof wandelt u langs 
prachtige vijvers. Bij Kasteel Strijthagen wandelt u  langs een mooie visvijver, waar veel grote kunstwerken 
staan.  U passeert u de Strijthagermolen. Na een mooi stuk door het bos wandelt u via graspaden naar de 
buurtschap Oude Hopel en via leuke bospaadjes komt u weer bij de fraaie vijvers van Strijthagen. Na een 
flink stuk door de bossen bereikt u het mooie terras van De Winselerhof en dan klimt u zigzaggend 
omhoog naar de top van de Wilhelminaberg, een oude steenkoolberg. Boven heeft u rondom schitterend 
uitzicht. U loopt het langste trappenpad van Nederland omlaag en via diverse groenstroken en smalle 
steegjes loopt u terug naar de B&B.  Onderweg staan genoeg zitbanken om te pauzeren. 
 

Startadres: B&B Op d’r Sjeet, Pijler 32, Landgraaf. Tegenover de B&B zijn parkeerplaatsen. 
 

 
 

1487. LANDGRAAF 10,4 km 
 

1. Met uw rug naar de  B&B gaat u R. Waar de 
asfaltweg, voor de openbare basisschool 
Harlekijn, naar rechts buigt, gaat u L over het 
klinkerpad met links een voormalige 
dienstwoning met mijnvakschooltje van de 
voormalige Staatsmijn Oranje Nassau II.  Aan de 
T-splitsing bij groot infobord en voor de twee 
hoofdpachterwoningen (nr. 11-13) van de mijn 
gaat u R over de klinkerweg met meteen links een 
voormalige ingenieurswoning van de mijn.   
 

(Via het infobord komt u meer te weten over de 
geschiedenis van de mijn Oranje Nassau II. Hier aan 
de T-splitsing ziet u links de voormalige 
Ondergrondse Vakschool (OVS) (nu buurtcentrum), 
waar de toekomstige mijnwerkers hun opleiding 
kregen).  
 

Even verder  gaat u RD de stenen trap omhoog en 
steekt u via brug “Regenboog” de Hofstraat over.  
Omlaag lopend neemt u het tweede zijpaadje R en 
loop RD over de parkeerplaats. Aan het einde van 
deze parkeerplaats gaat u R over de klinkerweg. 
Let op! Na 100 m, vlak voordat links een 
parkeerplaats begint en bij lantaarnpaal 2918,  
gaat u L over het graspaadje met rechts de 
parkeerplaats. Aan het einde van de 
parkeerplaats gaat u aan de 4-sprong RD met 
links afrastering van BMX-crossbaan. Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD en even verder 
loopt u weer tussen afrasteringen door. Aan de Y-
splitsing gaat u R over het pad, dat meteen links 
omlaag buigt.  Beneden bij ijzeren hek en voor de 
schietpalen met kogelvanger van de schutterij St. 
Hubertus Schaesberg (1884) gaat u R het brede 
bospad, gelegen tussen afrasteringen, omhoog 
met links beneden het sportcomplex van V.V. 
Schaesberg. Boven aan de Y-splitsing gaat u bij  
bord “voetpad” R door het ijzeren hekje en volg 
het bospad met rechts beneden de voormalige 
draf- en renbaan/nu Pinkpopterrein/Megaland. 
Voorbij volgend ijzeren hekje gaat u aan de 
omgekeerde Y-splitsing RD tussen de  
afrasteringen door omlaag. Beneden bij 
toegangspoort 4 van Megaland gaat u RD de 
asfaltweg omlaag en negeer meteen bospad 
rechts.    
 

 

2.  Beneden steekt u de klinkerweg over en loopt 
u RD over de parkeerplaats omlaag. In de hoek bij 
afvalbak gaat u R en na 50 m bij knotwilgen,  
lantaarnpaal 4231 en bij speeltuintje gaat u 
scherp L (rood/groen) over het grindpad met links 
de parkeerplaats en rechts de vijver.   
 

(Hier aan de grote parkeerplaats staat de Overste 
Hof, de voormalige carréhoeve Overste Hof waarvan 
de oudste delen uit 1749 stammen). 
 

Beneden voorbij draaihekje volgt u RD het pad 
gelegen tussen haagbeuken en met rechts de 
volgende vijver. Aan de T-splitsing voor de  
volgende vijver gaat u L (rood/groen). Boven aan 
de T-splitsing gaat u R de asfaltweg omlaag met 
links afrastering van Monde Verde 
(Wereldtuinen/zeker eens bezoeken). Aan de  
T-splitsing bij zitbank, wegwijzer en wegkruis op 
zuil gaat u L (Rouenhof) omlaag. Aan de  
3-sprong gaat u R (groen) omlaag. Meteen daarna 
bij de ingang van kasteelhoeve Strijthagen (1690)  
met op het dak een klokje, gaat u door het poortje 
en loop RD (groen) over het grindpad.  
 

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

Aan de T-splitsing voor de grote visvijver en bij 
de grote kunstwerken o. a de grote kunstwerken  
“Ob River” (gebogen vrouw), “de blinde leidt de 
blinden” en “grote bulldog” gaat u L over het 
smalle pad met links de haag/kasteel Strijthagen. 
 

(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 3-sprong bij volgende kunstwerken o.a. 
“Wolga”, “The Clever” en “Europe 2014”  gaat u 
R verder langs de vijver en u passeert meteen 
links het voormalig koetshuis, dat nu dienst doet 
als verenigingsgebouw van de 
hengelsportvereniging Strijthagen (1958).    
 

(Links van het voormalige koetshuis staat een 
waterput met rondom zitbanken). 
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Na 200 m gaat u bij bord “voetpad” L 
(rood/blauw) het korte trappenpad omlaag en 
volg het pad, dat meteen via bruggetje naar links 
buigt met rechts de Strijthagermolen/waterrad. 
 

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

3.  Aan de T-splitsing, met links parkeerplaatsen,  
gaat u R de brug over en  meteen daarna voor 
toegangshek van de voormalige molen/hoeve (zie 
infobordje aan muur) gaat u L (rood) over het 
bospad met links het Strijthagerbeekje, dat door 
de vijvers stroomt die u gepasseerd bent. Na 
draaihekje gaat u boven aan de T-splitsing L over 
het brede bospad dor het mooie beukenbos met 
links beneden het meanderende 
Strijthagerbeekje. U passeert na 200 m beneden 
een zitbank en 50 m verder gaat u aan schuin L 
het pad omlaag. (U kunt even verder ook L het 
trappenpad omlaag lopen). Via houten brug steekt 
u het beekje over en volgt u het pad dat even 
verder links omhoog buigt. Boven gaat u na 
nauwe doorgang R de  asfaltweg omhoog. Boven 
gaat u R over het fietspad en steek dan meteen L 
voorzichtig de doorgaande weg over en loop dan 
RD (/Rouenhof) de asfaltweg tussen de 
“legoblokken” door omlaag. Negeer bospaadje 
scherp L en meteen daarna, vlak voor 4-sprong,  
gaat u L (blauw) het pad omhoog,  Negeer 
zijpaden en blijf het licht stijgende (gras)pad met 
links de bosrand en rechts een groot grasveld RD 
volgen. (100 m verder loopt u even tussen twee 
bosjes door). Let op! Na 400 m, circa 30 m voor 
doorgaande weg, gaat u boven R over het 
grasveld met links de parkeerplaats “Rouenhof” 
en een overdekt infobord waar de 
bezienswaardigheden van Park Gravenrode op 
staan. (Links ziet u het grote voormalige Limagas 
hoofdkantoor/nu zorginstelling Meander).  
 
4. Voorbij “stenen picknickbank” steekt u bij 
zitbank het grindpad over en loop RD over  het 
smalle pad, dat een dalende bosweg wordt. Aan 
de ongelijke 4-sprong gaat u RD (blauw) met 
rechts een groot grasveld en links de bosrand. 
Negeer zijpaden en blijf het dalende pad geruime 
tijd RD (blauw) volgen. Na 500 m gaat u beneden 
voorbij zitbank aan de T-splitsing R het asfaltpad 
omlaag. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong, 
waar het asfaltpad naar rechts buigt, RD   
(Rouenhofweg) de bosweg omlaag met links het 
talud van de spoorlijn Maastricht-Kerkrade. 
Boven aan de asfaltweg gaat u L en meteen 
daarna gaat u R (blauw/rood) het bospad omlaag 
met links een diep dal waar doorheen  het 
Strijthagerbeekje stroomt.   Aan de asfaltweg bij 
slagboom gaat u L en meteen daarna aan de 
doorgaande weg gaat u L over het fietspad 
omlaag. Steek na ruim 50 m de voorzichtig 
doorgaande weg over en loop RD (Hopelerweg) 
over de doodlopende weg, die na 50 m in de 
buurtschap Oude Hopel naar rechts buigt. 50 m 
verder, bij op sokkel staand mooi smeedijzeren 

wegkruis/voormalig grafkruis, gaat u bij 
verbodsbord L de steile (13%) smalle asfaltweg 
omhoog. Na 150 m, 50 m voorbij huisnr. 195,  
gaat u boven bij bord “Strijthagerbeekdal” via 
houten doorgang R  (blauw/rood) over het pad, 
met rechts een meidoornhaag, dat  50 m verder 
links omhoog het bos inbuigt.Negeer zijpaden.    
 

5. Na 200 m gaat u aan de ongelijke  
4-sprong RD/tweede pad van L (blauw) omhoog.  
Na 50 m gaat u aan de 3-sprong RD. (U verlaat de 
blauwe route). 50 m verder aan de 3-sprong, waar 
een oude dunne boomstam op de grond ligt 
(2021) en waar een takken hut staat (2021), gaat u 
L met even verder links een voormalige “groeve”. 
Beneden aan de T-splitsing gaat u R het  pad 
door de bosrand omlaag met links een 
hoogstamboomgaard. Beneden aan de T-
splitsing voor de Strijthagermolen/hoeve gaat u L 
(blauw) het smalle pad omhoog dat meteen 
rechts omlaag buigt.    
 

(Hier ziet u rechts bij de Strijthagerhoeve/molen een 
bakhuisje waar in het laagste gedeelte (oven) broden 
en vlaaien werden gebakken. I.v.m. brandgevaar 
stond het bakhuisje los van de hoeve). 
 

Voorbij de nauwe doorgang gaat u aan de  
T-splitsing voor de vijver L (rood) het bospad 
omhoog met  rechts beneden  de vijver en rechts 
mooi uitzicht op kasteel Strijthagen. 
 

(Als u hier R gaat, dan komt u meteen rechts bij het 
waterrad van de molen.   
 

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

Aan de 3-sprong gaat u RD (rood/groen) met 
rechts de volgende vijver.  
 

(50 m verder ziet u links de ingang van de voormalige 
ijskelder, die nu het onderkomen van vleermuizen is). 
 

Negeer zijpaden en na bijna 200 m buigt het pad 
voorbij houten afsluitboom en bij ijzeren hekje 
naar links (rood/groen) met links een waterpoel.   
Meteen daarna steekt u de smalle  asfaltweg over 
en gaat  u RD (rood/groen) over het bospad 
verder door het Strijthagerbeekdal. Na 25 m gaat 
u aan 4-sprong bij afvalbak R (rood) het pad door 
het beukenbos omhoog met rechts beneden de 
grote vijver. Na 150 m gaat u boven RD even steil 
omlaag met rechts de vijver. Beneden aan de 4-
sprong gaat u RD omhoog. Na 50 m gaat u boven 
aan de 3-sprong R (rood/groen).    
 

6. Vlak daarna gaat u boven aan de T-splitsing R 
over de bosweg met rechts beneden nog steeds 
de vijver en 150 m verder ziet u rechts het 
achterterras van de Overste Hof. Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (groen/rood) 
en volg het pad met even verder rechts een stuk 
gekapt bos (2021) en dan loopt u weer het bos in. 
Na 250 m gaat u aan de  
4-sprong  RD (rood) het bospad omhoog.   
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(U passeert omhoog en omlaag lopend 
achtereenvolgens het silhouet/kunstwerk van een 
specht, das, hert, uil en vos).  
 

Aan de Y-splitsing gaat u R (rood) omlaag.  Aan 
de 3-sprong, met boom in het midden en bij 
infobord, gaat u R en steekt u via bruggetje het 
Strijthagerbeekje over.  Vlak daarna aan het einde 
van de vijver gaat  u L over het paadje met links 
de  vijver. Even verder buigt het paadje schuin 
rechts het bos in. Aan de T-splitsing gaat u L.  
Meteen daarna gaat u R via houten klaphek over 
het grindpad.  Meteen daarna, aan de T-splitsing 
gaat u R de grindweg omhoog met rechts 
wijngaard Winselerhof (witte Müller Thurgau 
druiven) en links de Winselerhof, een voormalige 
hoeve, die rond 1155 voor het eerst werd 
genoemd.  
 

(Hier aan de T-splitsing ziet u links het bakhuis van 
de voormalige hoeve en links ziet u een 
ooievaarsnest op hoge paal). 
 

Aan de 3-sprong voor de ingang van De 
Winselerhof gaat u R de brede bosweg/eikenlaan 
omhoog.  
 

(Een mooie pauzeplek, waar u binnen of op het 
mooie terras, iets kunt eten en drinken. Ook koffie en 
vlaai).  
 

Negeer zijpaden. Na 100 m gaat u boven bij 
wegwijzer R (rood/groen) over het asfalt- fietspad 
richting top Wilhelminaberg. Negeer meteen 
zijpad rechts omlaag.   
 

7. Na ruim 50 m gaat u L het bospad, via breed  
trappenpad, omhoog. Na de trap gaat u aan de  
3-sprong L verder omhoog. (U begint nu aan de 
bijna 600 m lange klim, ook stukken vlak, naar de top 
van de Wilhelminaberg). Aan de ongelijke 4-sprong  
gaat u RD (rood), met links houten reling, het 
smalle bospaadje steil omhoog. Negeer boven 
zijpaadje links en 10 m verder gaat u aan de 
omgekeerde Y-splitsing scherp L (rood) omhoog.   
Boven aan de T-splitsing gaat u R (bruin) en u 
passeert links een zitbank. Aan de 3-sprong gaat 
u L (bruin) steil omhoog. Boven aan de  
T-splitsing gaat u scherp L. Na 30 m gaat u aan 
de omgekeerde Y-splitsing scherp R omhoog. 
Boven aan de T-splitsing gaat u L omhoog en 
negeer meteen zijpad links. Boven gaat u L de 
klinkerweg omhoog.  Vlak daarna voor de grote 
hal van Snowworld Landgraaf gaat u scherp R en 
meteen daarna aan het eind van de klinkerweg 
gaat u R over de grindweg. Bij zwerfstenen gaat u 
L het pad omhoog. Boven op de Wilhelminaberg 
gaat u R of L met rondom schitterend uitzicht.    
 

(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 de 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. Bij helder weer kunt u hier zelfs de 
Clauscentrale in Maasbracht zien.  
 

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). 
 

8.   Loop de 26 treden tellende stalen trap omlaag 
en dan de 508 treden tellende en 248 m lange  
brede trap met leuning, de langste trap van 
Nederland, omlaag.  Beneden steekt u RD via 
stalen burg de vijver over en loop RD (Beleefpad) 
over het asfaltpad.    
 

(Rechts boven bij grote relaxstoel ziet u hier het 
kleurrijk kunstwerk “duikboot”).  
 

Aan de klinkerweg gaat u L (Overstehofweg) 
omhoog. Meteen daarna gaat u R over het tegel- 
fietspad omlaag. Steek de rotonde met het 
kunstwerk aan de rechterkant via het zebrapad en 
de Hofstraat RD over.   
 

(Aan de rotonde ziet u links boven het grote 
mijnmonument omvattende het grote schachtwiel met 
een diameter van 6,3 m, dat afkomstig is van de 
schacht II van de Staatsmijn Wilhelmina. (1906-
1969). Via dit schachtwiel werden de mijnwerkers 
met liftkooien naar beneden en naar boven gehaald). 
 

Loop dan RD de stenen trap omhoog en omlaag. 
Steek de beneden de asfaltweg over en loop bij 
trafokast RD over het klinkerpad langs huisnr. 98.   
Aan de T-splitsing gaat u R. Bij  huisnr. 21 gaat u 
RD over de klinkerweg. Aan de 3-sprong bij 
huisnr. 1 gaat u L (Pungel) over het klinkerpad 
langs huisnr. 29.  
 

(De pungel bestond uit een met de punten bijeen 
geknoopte blauw-wit geblokte theedoek, waar de 
werkkleding van de mijnwerker inzat). 
 

Meteen voorbij huisnr. 17 gaat u R over het 
klinkerpad en na 10 m gaat u aan de 4-sprong L 
het klinkerpad door de platanenlaan omhoog. 
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij bord 
“voetpad” R verder omhoog. Boven aan de  
3-sprong gaat u RD omlaag.  Aan het einde van 
het asfaltpad gaat u L over het klinkerpad met 
links het grasveld. Aan het einde steekt u de 
asfaltweg over en gaat u bij milieustation RD over 
het graspad met links een honden uitlaatterrein.    
Loop door de opening in de haag en loop dan RD 
over het grasveld en even verder passeert u 
rechts de fietsenstalling van speeltuin.        
 

9. Aan de 4-sprong gaat u RD over het klinkerpad  
langs een  rij platanen. 
 

(Links ziet u de kerktoren van de uit ere dienst 
genomen kerk van de wijk ‘t  Eikske).   
 

Aan de 3-sprong gaat u RD langs huisnr. 16.   
Meteen voorbij huisnr. 11 gaat u bij trafokast R 
het klinkerpad omhoog. Aan de T-splitsing gaat u 
L. Aan het einde gaat u R door de onderdoorgang 
en loop RD.  
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Bij huisnr. 34 gaat u RD over het klinkerpad. Aan 
de kruising gaat u RD over het klinkerpad 
gelegen tussen lage heggen. Aan de T-splitsing 
gaat u L over de klinkerweg en meteen daarna 
gaat u aan de 3-sprong R het klinkerpad omhoog. 
Aan het einde voor de parkeerplaats gaat u L en 
ga dan meteen aan de 3-sprong voor huisnr. 44 R 
(Aan de Schacht) de doodlopende klinkerweg 
omhoog. Aan de T-splitsing gaat u L (Aan de 

Schacht) onder de volgende onderdoorgang 
door. Aan de volgende  
T-splitsing voor achtertuinen gaat u L en ga dan 
links van de drie garagepoorten over het 
klinkerpad.  Aan de T- splitsing gaat u R en even 
verder komt u rechts (huisnr. 3) weer bij de B&B. 
 
 

 
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.  
 


