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Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u eerst over de mooie Natuurbegraafplaats Eygelshof en 
dan loopt u over leuke paadjes naar het Hulsbos. U daalt af door weilanden en dan wandelt u naar het 
mooie stuwmeer Cranenweyer. U klimt omhoog door het Kaffebergsbos en via een prachtig bospad langs 
de Anstelerbeek wandelt u terug naar Eygelshoven waar een fijn terras is. U kunt ook starten op de 
parkeerplaats Rouenhofweg en dan fijn pauzeren of lunchen bij Ralph’s Taverne. 
 

 
 

Startadres: Ralph’s Taverne, Terbruggen 59, Eygelshoven.  
Parkeer niet in de straat (betaald) maar op het grote plein (gratis). Op zaterdag is een druk bezochte markt in 
Eygelshoven, parkeer dan op de grote parkeerplaats aan de Hermanstraat 21/Rimburgerweg. Start dan bij **** in 
punt 1   
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://ralphstaverne.nl/
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Startadres: Wandelparkeerplaats Rouenhofweg, navigatie Doktor Calsstraat 100a, Eygelshoven.  Bij het 
hoge stalen spoorwegviaduct gaat u R (Rouenhof) over de smalle asfaltweg en u komt meteen rechts op de 
parkeerplaats. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R. Ga dan verder bij punt 5.  
 

 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.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,46 km  2.25 uur  53 m  102 m 
 

 
 

1611. EYGELSHOVEN 10,5 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de taverne   
gaat u L. Steek de doorgaande weg over en loop 
bij oorlogsgedenksteen, verbodsborden en mooi 
vakwerkhuisje (18e eeuw) RD (Kerkberg)  de 
doodlopende klinkerweg omhoog. Meteen daarna 
gaat u R de trap op en voor de ingang van het 
oude Johannes de Doperkerkje (16e eeuw/zie 
infobordje boven aan de trap) en bij oude 
grafsteen gaat u L omhoog. Voorbij hek gaat u 
boven op de Kerkberg bij huisjes uit de 18e eeuw 
R via doorgang het kasseienpad omlaag. 
Beneden loopt u RD en negeer meteen 
doodlopende weg links omhoog. Even verder 
loopt onder het spoorwegviaduct van de  
Euregiobahn door ga dan  meteen na het viaduct 
bij huisnr. 2 R het asfaltpad, dat een klinkerpad 
wordt, omlaag met rechts boven de spoorlijn.  **** 
Aan het eind van het klinkerpad gaat u L omhoog 
met links de grote parkeerplaats. Vlak voor de 
doorgaande weg gaat u L.  
 

(Hier staat  rechts aan de overkant van de weg een 
transparant bord met info over de voormalige mijn 
Julia. Kijk ook even op de achterkant van het 
infobord).   
  

Steek dan meteen R via zebrapad de doorgaande 
weg over en loop via  houten hek het pad 
omhoog met rechts een trafohuisje. Vlak daarna 
gaat u aan de T-splitsing R het grindpad omhoog.  
 

(U loopt nu over de Natuurbegraafplaats Eygelshof,  
de voormalige bruinkoolgroeve Hermans).   
 

Aan de T-splitsing gaat u L de grindweg omhoog 
en voorbij infoborden loopt u boven bij het 
ontvangstgebouw RD omhoog. Negeer zijpad 
links.   
 

(Als u hier L gaat, dan komt u bij de plek waar Jan 
Nobbe begraven ligt. Meteen daarna aan de 4-
sprong RD. Vlak daarna aan de 3-sprong bij zitbank 
loopt u  links van de zitbank het paadje omhoog en 
na 10 m komt u bij Jan Nobbe, de Ardennen- en 
Eifelkenner, die 130 routes  heeft uitgezet voor deze 
wandelgids).    
 

2. Boven passeert u een zitbank met mooi 
uitzicht.  50 m verder gaat u aan de 3-sprong R en 

ga dan meteen RD het pad omhoog en u verlaat 
de natuurbegraafplaats. Meteen daarna aan de T-
splitsing gaat u L het bospad omlaag, dat twee 
bochten naar rechts maakt. Negeer zijpaden. Na 
200 m bij het markeringsbordje “Viabelgica” gaat 
u aan de 4-sprong RD het gras- bospad omhoog.  
50 m verder verlaat u het bos en volgt u RD het 
smalle graspad met links een akker en rechts de 
de bosrand. Na 300 m gaat u aan de smalle 
asfaltweg L.  
 

(Hier aan het einde van het pad ziet u voor u de 
steenberg in Merkstein. De route volgende ziet u 
schuin rechts voor u de 35,7 m hoge watertoren in 
Rimburg, die in 1925-1926 gebouwd werd door de 
voormalige steenkolenmijn “Laura en Vereniging”).   
 

Negeer bospaden links. Na ruim 400 m gaat u 
boven L (Hoverveldpad) en ga dan meteen aan de 
rechterzijde over het grindpad lopen met links de 
smalle asfaltweg/fietspad.   
 

(Aan het eind van het pad ziet u rechts de O. L. 
Vrouw Hulp der Christenkerk (1917) in 
Nieuwenhagen).   
 

Na 500 m steekt u de doorgaande weg over en 
gaat u L het tegel- fietspad omlaag en u loopt 
Egelze binnen. Na 150 m gaat u bij 
verbodsborden R (Groenstergracht) en ga dan 
meteen bij uitstroom van regenwaterbuffer L de 
doodlopende asfaltweg omhoog, die na 50 m 
boven een graspad wordt dat meteen naar links 
en dan rechts omhoog buigt met links de 
bosrand.   
 

3. Na 250 m gaat u L over gras- bospad omlaag. 
Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing R over het 
pad dat na 150 m bij weiland naar rechts buigt 
met links woningen in Eygelshoven. Aan de 
volgende T-splitsing gaat u L met links een 
regenwaterbuffer. Na 100 m buigt het pad naar 
links met links de afrastering van de 
renwaterbuffer.  Aan het twee richting fietspad 
gaat u R omhoog met rechts een paardenweiland 
horend bij stal Quadflieg. Bij de rotonde gaat u  
RD en even verder loopt u onder het viaduct 
door.  
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Aan het eind buigt het fietspad naar rechts en 
steek dan meteen voor het plaatsnaambord 
Landgraaf/Nieuwenhagen via oversteekplaats de 
doorgaande weg over en loop RD het klinker- 
fietspad omhoog. Meteen daarna  aan de 4-
sprong gaat u L over de veldweg met even verder 
links een bosstrook en rechts een weiland.  Na 
200 m, op de hoek van het weiland, gaat u R  
(Vijfbunderdwarsweg) het pad omhoog met links 
de bosrand.  Negeer bospaadje links en volg het 
brede graspad.  Let op!  Na 150 m gaat u L door 
de nauwe doorgang en steek, het hier smalle 
weiland, over. Meteen daarna loopt via volgende  
nauwe doorgang RD het bospad omlaag.   
Na 25 m gaat u aan de 3-sprong, met boom in het 
midden, R omlaag langs een afgezaagde beuk.    
 

4. Beneden aan de T-splitsing voor weiland gaat u 
R omhoog.  100 m verder aan de 5-sprong voor  
weiland gaat u L over het brede graspad. Negeer 
zijpaden en volg het pad door het grote grasveld, 
met rechts afrastering, omlaag. Beneden aan de 
T-splitsing voor spoorlijn gaat u R de grindweg 
omlaag. Beneden aan de 4-sprong gaat u L onder 
het spoorwegviaduct door van de Euregiobahn. 
Steek voorzichtig de doorgaande weg over en ga 
R (Dr. Calsstraat) over het fietspad omhoog. (Na 
150 m passeert u links de brasserie Jolo’s, een leuke 
pauzeplek). Na 400 m loopt u onder het hoge 
stalen spoorwegviaduct door van de spoorlijn 
Heerlen-Kerkrade en dan gaat u meteen voorbij 
plaatsnaambord Landgraaf L (Rouenhofweg) over 
de smalle asfaltweg met rechts een 
parkeerplaats. Volg daarna RD het asfalt- fietspad 
tussen de betonblokken door met links het 
spoorwegtalud.   
 
5. Na 150 m gaat u bij “dode” boom R het brede 
bospad omhoog. (Dit is 10 m voor geel 
gasleidingpaatje van de Gasunie). Meteen daarna 
gaat u boven aan de 4-sprong L (blauw)  het 
brede (gras)pad omlaag langs het grote grasveld. 
Beneden gaat u R over het asfaltpad en meteen 
daarna, waar het asfalt- fietspad naar rechts 
buigt, gaat u RD  (Rouenhofweg) de bosweg 
omlaag met links het spoorwegtalud.  Boven aan 
de asfaltweg bij slagboom gaat u L en meteen 
daarna, vlak voor afgesloten spoorwegviaduct, 
gaat u R (blauw/rood) het bospad omlaag met 
links een diep dal waar doorheen  het 
Strijthagerbeekje stroomt. Boven bij afsluitboom 
gaat u L over de asfaltweg. Meteen daarna aan de 
doorgaande weg gaat u L over het fietspad 
omlaag. Negeer doodlopende weg rechts naar de 
buurt Oude Hopel. 100 m verder, voorbij  
dierenweide en bij zitbank gaat u L  
(Mensheggerweg 36-40) over de doodlopende 
smalle asfaltweg. Meteen daarna gaat u bij het 
leuke huis, met muurkruis en dakkapellen, R het  
bospad omhoog, dat 100 m verder aan het eind 
van het asfaltpad een kort steil stijgend grindpad 
wordt. Boven steekt u bij spoorlijn via brug de  
Parkstad Ringweg over en loop RD het grindpad 
omlaag/omhoog. Na 200 m, voorbij klaphek, 
steekt u bij spoorwegovergang de doorgaande 

weg over en gaat u RD (Mesheggerweg) de 
doodlopende asfaltweg omlaag. Na 300 m, 50 m 
voorbij woning genaamd Boerennanstel (nr.1), 
negeert u in de bocht bosweg links. Meteen 
daarna bij bord “Anstelvallei   gaat u L 
 

6.  Meteen daarna gaat u R over de parkeerplaats. 
Aan het eind van de parkeerplaats. bij afvalbak en   
bordje “Welkom” gaat u RD over het brede 
bospad.  Als u uit het bos komt, gaat u aan de Y-
splitsing L door het grasland. Negeer zijpad 
rechts en u verlaat het grasveld. Meteen daarna 
aan de T-splitsing gaat u L over de smalle asfalt- 
bosweg.   
 

(Na bijna 100 m passeert u het punt waar de 
Anstelerbeek het meer via stuw verlaat en meteen 
daarna passeert u rechts een zitbank met mooi 
uitzicht over het stuwmeer Cranenweyer, het enige 
stuwmeer van Nederland.   
 

De Cranenweyer was vroeger een moeras en dankt 
haar naam aan overtrekkende kraanvogels die hier 
voedsel kwamen zoeken en uitrusten. Het meer is 
ontstaan door de bouw van een stuw in de 
Anstelerbeek, ter voorkoming van wateroverlast bij 
hevige regenval. Zo ontstond het enige stuwmeer 
van Nederland).     
 

Na 250 m wordt de smalle asfaltweg een stijgende 
grind- bosweg. Negeer vlak daarna zijpaadje 
rechts. Meteen daarna gaat u boven aan de T-
splitsing  R het brede holle bospad omlaag met 
even verder rechts beneden het stuwmeer. Na 
300 m, waar de bosweg rechts omlaag/omhoog 
buigt, gaat u RD het smalle bospad, dat meteen 
naar rechts buigt, omhoog.  Vlak daarna aan de T-
splitsing gaat u L de bosweg omhoog en u 
passeert even verder hardstenen paaltjes.  Boven 
aan de volgende T-splitsing gaat u L omhoog.  
Boven aan de 4-sprong gaat u in de wijk 
Chevremont RD (Kaffebergsweg) de asfaltweg 
omhoog. Via brug steekt de spoorlijn Heerlen-
Kerkrade over en even verder steekt via volgende 
brug de Parkstad Ringweg over. Meteen daarna 
gaat u aan de 4-sprong L (Joseph Hanöverstraat) 
over de klinkerweg. Na 5 m gaat u bij bord 
“voetpad” L  het  bospad langs het trafohuisje 
omlaag.  50 m verder gaat u aan de Y-splitsing R 
over het smallere bospaadje met links beneden 
de Ringweg.   
 

7. Na 300 m buigt het paadje naar rechts en dan 
gaat u meteen aan de 3-sprong scherp L het 
bospad omlaag. Beneden aan de 4-sprong, voor 
betonnen bruggetje, gaat u  scherp R het pad 
omlaag. Aan de 3-sprong gaat u L (Viabelgica) het 
bospad omlaag dat na 50 m bij beuken een 
stijgend bospad wordt met links een steile rand.   
Na 150 m gaat u aan de 3-sprong  RD (Viabelgica) 
over het bospad met links beneden de 
Anstelerbeek.  100 m verder volgt u beneden RD 
over het smalle grindpad met links de beek.  Na 
200 m aan de volgende 3-sprong gaat u RD 
(Viabelgica) verder langs de beek.  (Links aan de 
overkant van de beek ziet u het sportcomplex van 
LHC).   
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Bij “kiezelstrandje’ gaat u aan de 3-sprong RD 
(Viabelgica) en na 50 m loopt u de trap omhoog. 
Boven in Eygelshoven gaat u L de asfaltweg 
omlaag. Aan de 4-sprong gaat u RD  (Bosweg) en 
u passeert meteen links bij woning een 
kunstwerk.  Aan de kruising, bij woning met 
Mariabeeldje in muurnis, gaat u RD over de 

eenrichtingsweg. Aan de ongelijke 4-sprong gaat 
u RD over de kasseienweg met rechts de 
markt/plein. Aan de 4-sprong gaat u RD. Vlak 
daarna voor het hooggelegen kerkje komt u links 
bij Ralph’s Taverne, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het terras nog 
iets kunt eten of drinken. 

 


