
1538. LANDGRAAF 9,3 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 
 

 
 

 

 
 

Tijdens deze zeer afwisselende wandeling met de hoogste trap van Nederland, wandelt u eerst naar de voet 
van de Wilhelminaberg en dan loopt u via de lange trap omhoog naar de top, waar u rondom prachtig  
uitzicht heeft. U daalt zigzaggend de voormalige steenberg af en dan passeert u de Gedachteniskapel van 
de Mijnwerkers, een bijzondere plek. U struint geruime tijd over leuke graspaadjes en via diverse steegjes 
komt u in het centrum. Via weilanden en leuke bospaadjes wandelt u naar de Strijthagermolen en langs 
mooie vijvers loopt u naar Kasteel Strijthagen. Langs nog enkele fraaie vijvers loopt u terug naar de 
parkeerplaats.  
 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 4 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,30 km  2.25 uur  101 m  125 m 
 
 

Startadres: Grote parkeerplaats, Overstehofweg 14, Landgraaf. 
 

Startadres: Hoofdstraat 83, Landgraaf. (Parkeer op de Markt).   
 

 
 

1538. LANDGRAAF 9,3 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u richting 
restaurant/hotel Overste Hof en ga dan R de 
klinkerweg (in- uitrit parkeerplaats) omhoog. Boven 
aan de T-splitsing gaat u L en meteen daarna gaat 
u R het asfaltpad omhoog. Vlak daarna gaat u 
boven L het steile graspaadje omhoog. Meteen 
daarna gaat u boven aan de T-splitsing L over het 
brede licht stijgende graspad. Aan de 
omgekeerde Y-splitsing, bij zitbank, gaat u RD 
over het asfaltpad. Aan het einde 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 zijpad rechts omlaag. Bij 
grote relaxstoel en het kleurrijke kunstwerk 
“duikboot” loopt u RD het asfaltpad omlaag. 
Beneden aan de T-splitsing gaat u L met rechts 
de vijver en loop dan L de 507 treden tellende en 
248 m lange  trap, de langste trap van Nederland, 
omhoog.   
 

(Vanaf 2016 wordt hier jaarlijks de Trappenmarathon, 
de zwaarste marathon van Nederland gehouden 
waar 44 keer deze lange trap omhoog gelopen moet 
worden. Interesse ….. u kunt zich nog aanmelden) 
 

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

(Hier boven op een hoogte van 225 m N.A.P. heeft u 
bij het kunstwerk “Berg en 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.  
 

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 10.000 zonnepanelen staan).   
 

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

telecommunicatiemast gaat u L de 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 
R (bruin) langs de houten reling met links 
weilanden en rechts de beboste helling van de 
steenberg. Aan het einde van de reling gaat u aan 
de 3-sprong L over het grindpad met links 
manege Galop. Bij toegangshek van het 
manegeterrein gaat u R over de klinkerweg.  Aan 
de T-splitsing bij infobord en links een 
camperplaats gaat u R.   
 

(Hier ziet u links twee  steenkooltreinwagons, een 
herinnering aan de voor deze regio eens zo 
kenmerkende mijnbouwindustrie. Vanaf het einde 
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 route volgend passeert u meteen rechts het 
gebouw van de voormalige ondergrondse vakschool 
van de staatsmijn Wilhelmina). 
 

3. Voorbij de wit-rode slagboom passeert u 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).  
 

(Als u voor de kapel R omhoog loopt, komt u bij Mijn 
Lunchcafé waar ze o.a. lekker gebak hebben). 
 

Vlak daarna gaat u R het klinkerpad omlaag.  Vlak 
daarna, aan de T-splitsing, gaat u R over de 
smalle asfaltweg (voet- fietspad) met links de 
voormalige mijnspoorlijn.   



  blz 3 van 4 

 

 

(Links ziet u voormalige mijnwerkershuisjes in de wijk 
Terwinselen, die in opdracht van de mijn zijn 
gebouwd.  
 

Even verder passeert u rechts het sporthotel horende 
bij de overdekte skibaan SnowWorld). 
 

Aan de 4-sprong gaat u RD verder over het 
grindpad langs de voormalige spoorlijn.  
 

(Hier bij toegangshek ziet u rechts het klimpark). 
 

Let op! Na bijna 150 m, voorbij stootblok en waar 
het pad naar rechts buigt, gaat u scherp L het 
bospad omlaag. Beneden aan de klinkerweg  
(Vakschoolweg) gaat u R en ga dan meteen 
scherp L het grindpaadje omlaag. Steek beneden 
in de wijk Terwinselen de doodlopende 
klinkerweg over en ga schuin R het tegelpad 
omhoog. Boven gaat u L over het trottoir met 
links een geluidswal.  Vlak voor de ongelijke  
4-sprong steekt u R, via oversteekplaats, de 
doorgaande weg over en gaat u L.  Meteen daarna  
steekt u via volgende oversteekplaats RD de 
asfaltweg over en gaat u R het tegel- fietspad 
omhoog. Meteen daarna gaat u bij zitbank en 
afvalbak L over het grindpad.  Waar na 150 m het 
grindpad voor volgende zitbank/afvalbak voor de 
tweede keer naar rechts buigt, gaat u RD/L over 
het onverharde pad met rechts een 
waterpoel/achterkant woningen. Aan de  
T-splitsing bij hoogspanningskabels gaat u L 
over het grindpad en u passeert een  zitbank.   
 

4. Aan de 4-sprong, met links een fiets- 
voetgangersbrug, gaat u RD en meteen daarna 
gaat u L over het graspaadje, onder de 
hoogspanningskabels door. Negeer zijpaadjes 
rechts en blijf het graspad, met even verder links 
van u afrastering en links beneden de binnenring 
Parkstad, geruime tijd RD volgen.  
 

(Na 300 m passeert u een insectenhotel en even 
verder ziet u rechts de kerktoren van de aan de 
eredienst ontrokken kerk van de wijk ’t  Eikske.  
 

U kunt hier ook over het rechts beneden asfaltpad 
lopen).  
 

Na 600 m gaat u beneden L over het brede 
tegelpad/tweerichtingsfietspad. 300 m verder bij 
toegangshek van bedrijf gaat u L over de 
asfaltweg. Meteen daarna aan de T-splitsing, met 
links een brug met de tekst/kunstwerk “Doe iets” 
gaat u bij lantaarnpaal 10533 scherp R over het 
smalle bospaadje, dat even verder links omlaag 
buigt.  Beneden aan de T-splitsing gaat u L. Vlak 
daarna  voorbij zitbank gaat u beneden scherp R  
(Melcherstraat) over het trottoir. Steek aan de 
rechterkant van de rotonde, via zebrapad, de 
doorgaande weg over, loop RD over het 
klinkerpad en na 5 m gaat u L  het klinkerpad 
omhoog.   
 

5. Na 100 m gaat u bijna boven R (Jacques 
Schreursstraat).  Na 150 m gaat u bij huisnr. 21 
aan de T-splitsing L over het klinkerpad.  Aan de 
3-sprong gaat u R met rechts een honden 

uitlaatterrein.  Aan de volgende 3-sprong gaat u 
RD.  Aan de T-splitsing gaat u L.  Voorbij nauwe 
doorgang gaat u R over de asfaltweg/ trottoir. 
Voorbij huisnr. 11 gaat u R het klinkerpad 
omhoog. Boven voorbij volgende nauwe 
doorgang gaat u aan de  4-sprong L over de 
klinkerweg. Waar de klinkerweg voor huisnr. 20 
naar rechts buigt, gaat u L over het klinkerpad.  
Aan de 4-sprong gaat u RD over het tegelpad en 
ga dan R (Irmgard Smitsweg) over de klinkerweg. 
Aan de T-splitsing gaat u R en negeer meteen 
zijweg links.  Voor de rotonde en groot stenen 
wegkruis (1925)  gaat u via zebrapad L. Vlak 
daarna aan het einde van fietsrekken en voor de 
supermarkt Jumbo steekt u via zebrapad de 
doorgaande weg (Hoofdstraat) over en gaat u 
voor het marktplein L. Na bijna 100 m komt u 
rechts, bij huisnr. 83.  
 

6.  Met uw rug naar de ingang van huisnr. 83 gaat 
u R. Na 50 m gaat u R (Baanstraat).  (Voor u ziet u 
hier de Petrus en Pauluskerk (1648-1699)). Negeer 
zijwegen. Na ruim 250 m aan de ongelijke 4-
sprong bij wegkruis op sokkel en bij mooi 
hoekhuis/voormalig café gaat u L (Koeweg) en 
negeer meteen doodlopende zijweg rechts 
(Molenweg).  Negeer  zijwegen. Na 600 m, waar de 
asfaltweg naar rechts buigt en dan Stenen Brug 
heet, gaat u RD/L het bospad omlaag. Na 250 m, 
meteen na de bocht naar links,  gaat u aan de  
3-sprong bij trapje R het pad omlaag met rechts 
een hondenuitlaatplaats. Steek beneden de 
doorgaande weg (Einsteinstraat) over en ga R 
over het fietspad, omhoog. Na 100 m, tegenover 
het hoofdkantoor van de Meander 
Groep/voormalig hoofdkantoor Limagas,  gaat u L 
(blauw) het bospad omlaag. Aan de T-splitsing 
voor  groot grasveld gaat u R (ruiterroute) het 
brede bospad omhoog.   Boven aan de volgende 
T-splitsing bij zitbank, picknickbank en 
parkeerplaats  “Rouenhof” (Einsteinstraat, 
Landgraaf) gaat u L  het grindpad omlaag met 
rechts een groot grasveld.  Negeer zijpaadjes en 
volg het pad, dat na 300 m voorbij eikenlaan een 
dalend bospad wordt.  
Na 400 m gaat u beneden aan de 4-sprong  R 
omlaag en negeer meteen zijpad rechts.     
 

7. Boven steekt u de doorgaande weg over en 
gaat u RD (Rouenhof) de asfaltweg omlaag. Na 
200 m, einde meidoornhaag, gaat u via houten 
doorgang, bij infobordje, L het pad gelegen 
tussen  afrasteringen omlaag. Beneden buigt het 
pad naar rechts. 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.   Na 
250 m, aan de T-splitsing, waar het grind- bospad 
links omhoog buigt, gaat u R (rood) omlaag en 
beneden bij draaihekje en boomkruisje buigt het 
pad naar links.  
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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 (1617), 
die oorspronkelijk bij kasteel Strijthagen hoorde. 
Boven gaat u R met links de grote (vis)vijver.  
 

(Een eindje verder passeert u bij grote kunstwerken  
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 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 
voor het grote kunstwerk “bulldog” gaat u R over 
het asfaltpad richting witte poort met rechts het 
kasteel. Bij de 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.    
 

8. Aan de 3-sprong bij wegwijzer, wegkruis op 
zuil en zitbank gaat u R (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 hagen, met links de volgende 
grote vijver. Voorbij draaihekje volgt u RD het 
grindpad omhoog met links beneden alweer een 
grote vijver. U komt weer bij de  grote 
parkeerplaats van Hotel Overste Hof, de 
voormalige carréhoeve Onderste Hof waarvan de 
oudste delen uit 1749 stammen. 

 
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.  


