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Startpunt: Startadres: Parkeerplaats Sportpark Carisborg, Haanraderstraat 9, Kerkrade. 
 

 
 

Startpunt: Lunchroom de Holz, Holzstraat 11, Kerkrade. Tel: 045-5113265. Geopend: dinsdag t/m zaterdag 
van 09.00 tot 16.00 uur, zondag en maandag gesloten.  
Parkeermogelijkheid achterom en bij de Jumbo (200 m), reserveren wenselijk. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,7 km  2.45 uur  64 m  149 m 
 

Verrassende bospaadjes, steile hellingbossen, een prachtig kasteel met tuin, mooie vijvers, trappenpaden,  
een abdij en een fijne lunchroom om na 6,5 km te pauzeren. Tijdens deze heuvelachtige wandeling met veel 
klimmen en dalen, wandelt u door bossen en langs bosranden naar de wijk Chevremont en via een 
graspaadje loopt u omlaag naar het mooie kasteel Erenstein, met mooie tuin. Via bospaadjes en 
trappenpaden struint u door de bossen en voorbij de Mariakapel Hambos loopt u via een groene strook 
Kerkrade binnen. Na een paar straten bereikt u de Lunchroom Holz voor een pauze. U kunt er tot 12.30 een 
heerlijk ontbijt eten voor een vriendelijke prijs.  U wandelt naar Abdij Rolduc en voorbij 4 prachtige vijvers 
daalt u af naar de Duitse grens. Via verrassende bospaadjes en trappenpaden loopt u terug naar de 
parkeerplaats.  Bij de lunchroom, die zondag en maandag gesloten is, is weinig parkeerruimte.   
 

 
 

1506. KERKRADE 11,7km 
 

1. Staande op de parkeerplaats met uw gezicht 
naar de sportvelden gaat u R de asfaltweg 
omhoog. Negeer zijpad rechts en loop bij 
afsluitboom RD. Na 100 m, aan het einde van de 
bocht naar links, gaat u R het gras- grindpad  
omhoog dat boven bij zitbank een dalend pad 
wordt.   
 

(U loopt hier door het natuurgebied Carisborg, het 
terrein van de voormalige bruinkoolgroeve Anna 
(1943-1960)). 
 

Beneden aan de 3-sprong gaat u R verder omlaag 
met rechts een vervallen stal.  Aan de  
T-splitsing bij zitbank gaat u L het grindpad 
omhoog. Aan de 3-sprong gaat u RD en even 
verder loopt u de stenen trap met leuning omhoog. 
Aan de volgende 3-sprong volgt u RD verder het 
smalle bospad.  Aan de Y-splitsing gaat u R 
omlaag.  Aan de smalle asfaltweg gaat u L omhoog 
en meteen daarna gaat u R over het bospad. 100 m 
verder  komt u uit het bos en volg RD het pad. 
Beneden, aan T-splitsing voor de Tiny Houses, 
gaat L over het graspad, met links afrastering en 
rechts lage zwarte plastic. Aan het einde van de 
afrastering, gaat u L omhoog over het graspad, 
met links de afrastering. Aan de T-splitsing gaat U 
R over het pad, met links afrastering. 
 

2. Na bijna 100 m loopt u onder de afrastering door 
en u loopt het bos in. Meteen daarna aan de  
T-splitsing bij betonnen paal gaat u L het bospad 
omhoog dat meteen naar rechts buigt. Boven aan 
de T-splitsing gaat u L over het tegelpad en 

meteen daarna gaat u R de stenen trap met 
leuning omhoog. Bij huisnr. 82 loopt u RD de 
asfaltweg omlaag. Aan de T-splitsing steekt u de 
klinkerweg over en gaat u L omhoog.  Na 25 m 
tegenover huisnr. 84 gaat u R het bospad omlaag.  
Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing gaat u L, door 
de mooie brede beukenlaan, omhoog. Negeer 
zijpaden. Aan de T-splitsing gaat u L over de 
smalle asfaltweg Boven aan de doorgaande weg   
gaat u R en even verder steekt u via brug de 
Binnenring Parkstad over. Aan de 3-sprong bij 
ANWB-wegwijzer gaat u RD. Let op! Negeer nu 
meteen het tweerichtingsfietspad links en ga dan 
meteen, bij de naast gelegen ijzeren doorgang, L 
over het asfaltpad met even verder rechts 
basisschool de Blokkenberg.  Aan de T-splitsing 
voor huisnr. 86 gaat u R.  Bij inrit van school 
steekt u schuin R de parkeerplaats over langs 
huisnr. 13. Meteen daarna aan de T-splitsing, gaat 
u R omlaag, langs huisnr. 7. Steek bij wegkruis via 
oversteekplaats de doorgaande weg over  
(St. Pieterstraat) en loop RD  (Schepenenstraat) 
door de wijk Chevremont. Negeer zijwegen. Aan de 
volgende doorgaande weg gaat u R 
(Toupsbergstraat) en  even verder steekt u via 
brug de spoorlijn over met rechts beneden het 
treinstation Chevremont. 
 

3. Negeer zijwegen en loop RD omlaag verder door 
de wijk Chevremont. Na 250 m gaat u voorbij 
huisnr. 138 R de asfaltweg omlaag met schuin 
rechts mooi uitzicht over de Anstelvallei  
 

http://www.lunchroomdeholz.nl/
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(Hier ziet u beneden o.a. kasteel Erenstein, de grote 
tent bij de dierentuin GaiaZoo en rechts de 
Wilhelminaberg waartegen de Indoor skibaan 
Snowworld Landgraaf is gelegen.    
 

Omlaag lopend ziet u een eindje verder voor u boven 
de mooie kerktoren van de Jozefkerk (1928)  in 
Kaalheide).  
 

Waar de dalende asfaltweg (D’r Jeeteberg) na  
200 m bij lantaarnpaal 2745 naar rechts buigt, gaat 
u L via draaihekje het weiland/boomgaard in. 20 m 
voor hoogstaande zitbank buigt het pad door het 
weiland omlaag. Beneden voorbij draaihekje volgt 
u  RD het bospad. Meteen daarna aan de 4-sprong 
gaat u R en via brug steekt u de Anstelerbeek 
over. Meteen na brug gaat u L de grindweg 
omhoog.  
 

(Hier heeft u prachtig zicht op het kasteel dat in de 14e 
eeuw is gebouwd. Op 11 mei 1708 zijn bij een grote 
brand de stallingen en de graanschuur van de 
kasteelhoeve verwoest. Het huidige gebouw met kapel 
en hoektorens dateert van 1722). 
 

Bij de buste van Gabriel Crupello (zie infobordjes) 
neemt u het tweede grindpad L door het 
kasteelpark en bij de fontein gaat u RD met aan de 
rand van het parkje beukenleibomen. Aan de  
T-splitsing voorbij oude linde en voor twee 
zitbanken gaat u L en dan steekt u via houten 
brug, waar u mooi zicht heeft op de waterval,  de 
Anstelerbeek weer over.  Aan de 4-sprong gaat u R 
over het bospad. Negeer zijpaden. Boven, waar het 
grindpad bij doorgaande weg rechts omlaag buigt, 
steekt u L/RD de doorgaande weg over loopt u bij 
lantaarnpaal 2642 RD. Na 3 m gaat u L en ga dan L 
het brede klinker- fietspad omhoog. Meteen daarna 
gaat u R (rood) over het bospaadje.  
 

4. Vlak daarna gaat u R (rood) het tegel- fietspad 
omlaag en u loopt onder het viaduct door. Vlak 
daarna gaat u bij lantaarnpaal nr. 3337 en bij 
verbodsbord L de stenen trap omhoog.  Aan de  
3-sprong gaat u R door de bosrand met rechts een 
weiland. Negeer zijpaadjes en volg geruime tijd het 
bospad RD.  
 

(Na 200 m ziet u rechts beneden het voormalig St. 
Elisabeth klooster (1877). Dit klooster/stift, in de 
volksmond het Sjtieft genoemd, had in eerste instantie 
de functie van ziekenhuis). 
 
Na 400 m loopt u het trappenpad omhoog.  
 

Na 600 m gaat u aan de Y-splitsing L het 
(volgende) stenen trappenpad omhoog.  Boven bij 
de doorgaande weg gaat u R de houten brug 
omlaag met rechts beneden een vijver. Beneden 
loopt u RD het grindpad omlaag met rechts de 
visvijver. Aan de 4-sprong, einde vijver,  gaat u L 
het grindpad omhoog. Steek voorzichtig de  
doorgaande weg over en loop via nauwe doorgang 
RD het stenen trappenpad met leuning omhoog.  
Negeer meteen trappenpad links omhoog en volg 
RD het bospad omhoog. Negeer zijpaden. 
 

 
(Na 150 m passeert u rechts de schuilhut genaamd de 
Tempel (1938/zie infobord). Als u precies in het 
midden van de schuilhut gaat staan en met uw voet 
stampt hoort u een enorme echo!).   
 

200 m verder aan de ruime 3-sprong gaat u L de 
asfaltweg omhoog. Meteen daarna aan de  
Y-splitsing gaat u L omhoog met rechts de grote 
Mariakapel (1937) in het Hambos. Aan de 4-sprong 
bij de ingangspoort van de gemeentelijke 
begraafplaats Hambeek gaat u RD over het 
tegelpad en even verder loopt u het stenen 
trappenpad met leuning omlaag. Beneden steekt u  
RD de spoorlijn over.   
 

5.  Steek bij treinstation Kerkrade van ZLSM (zie 
infobord) via oversteekplaats de doorgaande weg 
over en ga R het trottoir omlaag dat een stijgend 
trottoir wordt met rechts de asfaltweg. Boven bij 
afsluitpaaltjes en aardig optrekje  gaat u vlak voor 
de T-splitsing L het grindpaadje omhoog met 
rechts de klinkerweg. Boven aan de Y-splitsing, 
einde rechts gelegen grasveld en tegenover 
straatnaambordje Deken Quodbachlaan,  gaat u L 
het asfaltpad langs de reling omlaag. Beneden bij 
het Discovery Museum, zeker eens bezoeken (ook 
erg leuk voor kinderen),  gaat u R het asfaltpad 
langs de reling omhoog. Boven gaat u L over het 
grindpaadje met rechts de haag/klinkerweg.  Na 
200 m, aan het einde van het pad, gaat u L (Deken 
Quodbachlaan) over het trottoir langs huisnr. 17. 
Beneden aan de T-splitsing gaat u R (Einderstraat) 
omhoog. Voorbij huisnr. 83 gaat u L (Eldorado) het 
brede tegel-klinkerpad omhoog en u passeert 
boven links Residentie Eldorado. Negeer zijwegen. 
Aan de T-splitsing gaat u R over de asfaltweg 
langs huisnr. 52. Aan de kruising gaat u L 
(Ambachtsstraat).  Negeer zijwegen. Aan de  
T-splitsing in de buurt Holz gaat u R (Hoofdstraat) 
langs huisnr. 54. Aan de kruising met 
verkeerslichten gaat u RD (Holzstraat) en na bijna 
50 m komt u links bij Lunchroom de Holz, de 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op 
het achterterras heerlijk kunt lunchen of genieten 
van een kopje koffie. Er is een uitgebreide 
lunchkaart waar veel lekkere gerechten op staan 
De vriendelijke uitbaatsters vernemen graag wat u 
van de wandeling vindt.   
 

6.  Met uw rug naar de ingang van de lunchroom 
gaat u L  en na 30 m gaat u tegenover huisnr. 18 L  
over de klinkerweg.  Aan de 3-sprong gaat u RD 
over het klinkerpad, met links een rij huizen en 
rechts het Ursulinenpark. Neem nu het tweede pad 
R door het Ursulinenpark.   Aan de T-splitsing voor 
de ingangspoort van de bijzondere begraafplaats 
van de zusters Ursulinen gaat u L.  
 

(Op de zwarte kruisen staan drie datums namelijk de 
geboortedatum, de datum van intrede in het klooster 
en de datum van overlijden.  
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Hier op de plek van de woningen en de aangrenzende 
flats/appartementen stonden het klooster en de 
scholen van de zusters Ursulinen, die zich van 1859-
2000 in Kerkrade wijdden aan het onderwijs voor 
kleuters en meisjes. In 2003 is het klooster 
afgebroken).  
 

Meteen daarna buigt het pad naar rechts met 
rechts de begraafplaats.  Op de hoek van de heg, 
einde begraafplaats,  gaat u L over het paadje.  
Bij huisnr. 14 gaat u L over het klinkerpad met 
links het grasveld.   Aan de klinkerweg gaat u R en 
meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L. Vlak 
daarna gaat u aan de volgende T-splitsing R  en  
meteen daarna aan de kruising bij heel groot 
houten wegkruis gaat u RD (Haghenstraat) met 
rechts de met Kunradersteen gebouwde 
Catharinakerk (1927-1928).  
 

(Even verder passeert u rechts (nr. 16) de eveneens 
met Kunradersteen gebouwde voormalige pastorie).   
 

Aan de volgende kruising gaat u L (Abtenlaan).   
Aan alweer een kruising gaat u R (Richerstraat) 
met links een locatie van het  Charlemagne 
College.  Aan de 3-sprong gaat u RD. Waar na ruim 
50 m de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u L het 
tweerichtingsfietspad, langs de rij eiken, omlaag. 
Beneden bij sporthal en rotonde met groot 
kunstwerk steekt u R, via oversteekplaats, de 
doorgaande weg over en loopt u RD. Vlak daarna 
bij zitbank en stenen wegkruis op sokkel gaat u 
aan de Y-splitsing L (Heyendallaan) over de 
kasseienweg door de eikenlaan met rechts de 
parkeerplaats.  (U kunt over het links van de weg 
gelegen smalle grindpad lopen).  
 

7.   Vlak voor de ingang van de abdij Rolduc en het 
grote Mariabeeld gaat u L de asfaltweg omlaag. 
 

(U kunt hier ook RD lopen en voorbij het beeld van 
Sjang, hoofdportier van Rolduc van 1902-1957, komt u 
op de grote binnenplaats waar u o.a. mooi zicht heeft 
op de abdijkerk waarmee in 1108 met de bouw is 
begonnen).   
 

Meteen daarna bij de bierbrouwerij van Rolduc 
gaat u scherp L het asfaltpad omlaag met beneden 
rechts van u een grote visvijver. Negeer zijpaden 
en blijf het pad, langs de in totaal vier vijvers, RD 
volgen. Na 500 m gaat u bij de laatste vijver, 
waarin een boom ligt, aan de T-splitsing voor 
steile helling L de grind- bosweg omlaag. Negeer 
zijpad links omlaag. Aan de T-splitsing gaat u L de 
asfaltweg omlaag en u passeert meteen rechts bij 
betonnen muur een stenen grenspaal. Beneden 
aan de T-splitsing, bij de voormalige 
grensovergang Haanrade, gaat u L (Grensstraat).  
Na 200 m gaat u voorbij huisnr. 31 aan de 
rechterkant over het trottoir lopen. Aan de ruime  
3-sprong gaat u via oversteekplaats RD 
(Grensstraat). Na ruim 50 m gaat u aan de  
4-sprong bij zitbank en wegkruis (1848) L 

(Berenbosweg) de smalle asfaltweg omhoog. 
   
8.  Na 200 m gaat u bij grote steen schuin R het 
bospad omhoog. Na 50 m boven aan de 3-sprong, 
met links een trappenpad, gaat u R en volg het 
graspad door de boomgaard.  U loopt weer het bos 
in en even verder gaat u aan de 3-sprong RD steil 
omhoog. Meteen daarna gaat u boven aan de  
3-sprong RD over het bospad met rechts beneden 
woningen in Haanrade.  Negeer zijpaden. Na 200 m 
wordt het pad een breed stijgend bospad. Let op! 
Na 50 m gaat u aan de 4-sprong, waar het brede 
bos-grindpad links omhoog buigt, RD heel 
voorzichtig het steile bospaadje omlaag.   (Pas op 
voor blootliggende wortels, die na de bladerenval 
slecht of niet te zien zijn).  
 

(Vindt u dit paadje te steil, volg dan de bos- grindweg 
die hier links omhoog buigt. Na 150 m gaat u aan de 
4-sprong R omlaag. Na 100 m gaat u beneden R het 
smalle bospad omlaag. Boven aan de T-splitsing gaat 
u L. Ga nu veder bij **** in dit punt).  
 

Beneden aan de 3-sprong gaat u RD. **** Bij 
zitbank gaat u R de doorgaande weg omlaag. Let 
op! Meteen voorbij de twee bushuisjes/bushaltes 
“Meuserstraat” gaat u L over het tegelpad. Voorbij 
de speeltuin en bij de voormalige basisschool gaat 
u L het klinkerpad omhoog. Aan de 3-sprong bij 
trap, einde klinkerpad, gaat u RD over het bospad.  
Aan de Y-splitsing gaat u R het bospad omlaag dat 
beneden bij haag naar links buigt. Aan de  
3-sprong bij wit huis (nr.149), gaat u RD over het 
graspaadje met rechts de met Kunradersteen  
gebouwde H Hart van Jezuskerk (1931).  
 

9.  Aan de klinkerweg en bij de ingang van de  
begraafplaats gaat u L het lange trappenpad met 
leuning omhoog. Boven gaat u R de asfaltweg 
omhoog.   
 

(Hier staat op het grasveld het kunstwerk “carnaval” 
bestaande uit een einzeljenger met daarachter een 
groep die het kloonetrekken uitbeeldt).  
 

Negeer zijwegen. Na 150 m gaat u voorbij  
huisnr. 37 en tegenover de Jan Vermeerstraat R 
over het bospad en een eindje verder aan het 
grasveld passeert u een zitbank. Meteen voorbij 
het grasland en voor begin bos gaat u R het steile 
bospad omhoog. Na 50 m gaat u boven L het 
graspaadje omlaag met rechts zicht op de 100 m 
hoge steenberg van de voormalige steenkolenmijn  
Grube Adolf (1913-1972) in  Merkstein. Loop even 
verder de trappen omlaag. Beneden aan de  
T-splitsing gaat u L over het grindpaadje. Meteen 
daarna aan de volgende T-splitsing gaat u R de 
grind- asfaltweg omlaag met links aan de bosrand 
het sportcomplex. Negeer zijpad rechts. Beneden 
aan de accommodatie van H.A.C. (Haanrade/S.V.A. 
(Bleijerheide) Combinatie  gaat u L en u komt weer  
de parkeerplaats. 

 

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.   


