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Tijdens deze verrassend mooie en afwisselende heuvelachtige wandeling met halverwege een fijne 
brasserie, wandelt u eest even langs het stuwmeer Cranenweyer en dan loopt u door het kasteelpark van 
kasteel Erenstein. U struint geruime tijd over leuke bospaadjes en dan wandelt u een mooi stuk door het 
Hambos langs de Anstelbeek. Na een flinke klim volgt u boven een gemakkelijk pad en dan komt u in het 
centrum bij Brasserie Entrée met terras, waar u kunt pauzeren.  U loopt even door de Orlando passage en 
dan daalt u af door het mooie Stadspark met vijvers.  U loopt weer langs Kasteel Erenstein en dan wandelt 
u verder langs het mooie stuwmeer. Via een voetpad loopt u terug naar de parkeerplaats.  U kunt ook 
starten bij Brasserie Entrée, start dan bij punt 5.   
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Startadres: Parkeerplaats naast Brasserie Nieuw Ehrenstein, Nieuw Erensteinerweg 5, Kerkrade.  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 de Stichting Limburgs Landschap. 
 

 
 
Startpunt: Brasserie Entrée, Hoofdstraat 15. Kerkrade. Tel: 045-5353575. Geopend: Dagelijks vanaf 09.00 
uur, zondag vanaf 12.00 uur, donderdag gesloten.  Start bij punt 5. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,69 km  2 uur  59 m  109 m 
 

 
 

1651. KERKRADE 8,7 km 
 
1. Vanaf de parkeerplaats gaat u bij groot 
infobord L de smalle asfaltweg omlaag met links 
de prachtig gerestaureerde hoeve 
(1753)/Brasserie Nieuw Ehrenstein. Beneden aan 
de T-splitsing, bij zitbank en wegwijzer in het  
natuurgebied de Anstelvallei, de groene long aan 
de rand van Kerkrade, gaat u R  richting kasteel 
Erenstein. Negeer na 300 m bij zitbank houten 
brug links. Vlak daarna, waar de asfaltweg naar 
rechts buigt, gaat u RD over het voet- grindpad.  
Na bijna 50 m gaat u L en loop via het vlonderpad 
door de rand van de vijver.  Aan de T-splitsing 
gaat u L over het grindpad. Negeer meteen zijpad 
rechts omhoog en via brug steekt u het 
Dentgenbacher beekje over. Meteen daarna gaat 
u aan de 3-sprong R over het grindpad met links 
een vijver. Boven aan de asfaltweg gaat u R. 
Meteen daarna gaat u L over de brede 
klinkerweg/voet-fietspad met links de 
kasteelhoeve Erenstein. Na 100 m gaat u bij de 
ingang van kasteel Erenstein L, met voor u het 
mooie kasteel. Ga nu meteen R en u loopt het 
kasteelpark binnen en u komt links bij een laag 
muurtje.  
 

(Hier bij laag muurtje staat de buste van Gabriel 
Crupello (zie infobordjes). 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 verwoest. Het huidige gebouw, met 
kapel en hoektorens, dat u hier ziet, dateert van 
1722). 
 

Hier bij laag muurtje gaat u R over het pad door 
het park, met links en rechts leibomen. 
 
2. Aan de T-splitsing, voorbij ronde vijver  met 
fonteinen en voor 2 zitbanken, gaat u L.  
 

(Hier ziet u rechts de grote hoeve Brughof (1713/nu 
hotel).  
 

Via houten brug steekt u de Anstelerbeek over. 
Meteen na de brug gaat u aan de 4-sprong R het 
bospad omhoog. Negeer zijpaden. Boven steekt u 
meteen L de doorgaande weg over en loop RD 
over het (bos)paadje, dat meteen  naar links 
buigt. Aan het einde steekt u schuin links  het 
klinker- fietspad over en volg RD het (bos)paadje. 
Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u R door 
de fietstunnel omlaag. Meteen na de tunnel gaat u 
bij verbodsbord L het trappenpad omhoog. Aan 
de 3-sprong gaat u R. Negeer zijpaden en  volg 
het bospad geruime tijd RD beneden door de 
bosrand van het Hambos.  
 

(200 m verder ziet u rechts het voormalig  
St. Elisabethklooster (1877). Dit klooster/stift, in de 
volksmond het Sjtieft genoemd, had in eerste 
instantie de functie van ziekenhuis). 
 

Na 400 m loopt u  het brede trappenpad omhoog.  
200 m verder gaat u aan de Y-splitsing L het 
volgende trappenpad  omhoog. Boven bij grote 
parkeerplaats gaat u R via de loopbrug omlaag. 
Beneden aan het einde van de loopbrug gaat u 
RD het grindpad omlaag. Meteen daarna gaat u 
aan de 4-prong L het pad omhoog. 
 

3. Steek voorzichtig, voorbij infobord, de 
doorgaande weg over en loop RD het trappenpad 
met leuning omhoog. Negeer meteen boven 
volgende trappenpad, met leuning, links omhoog.  
Meteen daarna gaat u R langs de zitbank 
voorzichtig het trappenpad omlaag en volg dan 
het dalende bospad, dat naar links buigt.   
Beneden bij zitbank en fietspad gaat u L het  
volgende trappenpad omlaag. Beneden bij 
hondenoefenterrein buigt het pad naar links met 
rechts de Anstelerbeek, een zijbeek van de Worm.  
Negeer pad links omhoog.  Aan de Y-splitsing 
gaat u R over smalle pad dat vlak langs  de beek 
loopt. Aan de 3-sprong bij stalen brug gaat u 
L/RD met rechts de beek.  

https://www.entreekerkrade.nl/
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Aan de Y-splitsing gaat u R over het paadje langs 
de steile oever/rand van de beek.  
(U kunt hier aan de Y-splitsing ook L het pad omhoog 
lopen. Ga dan verder  bij **** in dit punt).    
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L het bielzen 
trappenpad omhoog.   Boven gaat u R het bospad 
omhoog.   **** Boven aan de  asfaltweg gaat u R 
omlaag met rechts de spoorlijn/miljoenenlijntje. 
Aan de doorgaande weg steekt u R de 
spoorwegovergang over.  
 

(Hier bij de spoorwegovergang staat links een 
bolkoker, die van 1948 tot 1965 bij de Koninklijke 
Nederlandse Papierfabriek in Maastricht in gebruik 
was. Tot diep in de 20e eeuw vormden lompen een 
belangrijke grondstof voor de papierindustrie. Deze 
werden in kleine stukjes gesneden en werden in de 
bolkoker, die langzaam om zijn as draaide, gekookt).       
 

4. Aan de T-splitsing steekt u de doorgaande weg 
over en gaat u bij ANWB-wegwijzer R over het 
trottoir omlaag, dat na 50 m bij asfaltweg, links 
omhoog buigt.  
 

(Bij de asfaltweg ziet u rechts beneden op de rotonde 
het kunstwerk “klankstadmonument”).   
 

Boven aan de T-splitsing, voor mooi optrekje, 
gaat u L het grindpad omhoog met rechts de 
klinkerweg. Aan de Y-splitsing, einde rechts 
gelegen groot grasveld en bij straatnaambord 
“Deken Quodbachlaan”, gaat u L, het asfaltpad 
met leuning omlaag. Beneden bij het Discovery 
Museum, dat u zeker eens moet bezoeken, gaat u 
R het asfaltpad met leuning omhoog.  
 

(Omhoog lopend ziet u links twee 
schachtwielen/schachtblok die bij steenkoolmijnen 
gebruikt werden bij het vervoer van mijnwerkers, 
materiaal en steenkool van bovengronds naar 
ondergronds en andersom). 
 

Boven aan de T-splitsing,  bij huisnr. 67, gaat u L 
over het grindpaadje.  Negeer zijwegen. Aan het 
einde van het grindpad gaat u L over de 
klinkerweg, langs huisnr. 17.   Aan de T-splitsing 
steekt u de asfaltweg over en loopt u RD over het 
brede trottoir.  Na 20 m steekt u L via zebrapad de 
doorgaande weg over en gaat u R over het trottoir 
omhoog.  Negeer zijwegen. Na bijna 100 m aan de 
T-splitsing, waar de doorgaande naar rechts 
buigt, gaat u L (Hoofdstraat). Meteen daarna, aan 
de 3-sprong, gaat u RD en meteen rechts komt u 
in de voetgangerszone bij leuke Brasserie Entrée, 
de sponsor van deze wandeling, waar u tegen 
vriendelijke prijzen iets kunt eten of drinken. 
Aanrader is het Bagguet  Entrée!    
 

5. Met uw rug naar de ingang gaat u R omlaag.  
Tegenover huisnr. 13 gaat u R 
(Kloosterraderstraat) door winkelpassage 
Orlando 
 

(Op zondag, als de winkelpassage is gesloten, gaat u 
RD. Aan de 4-sprong bij  groot H. Hartbeeld gaat u R 
(Niersprinkstraat). Na 50 m, tegenover uit-ingang 
passage, gaat u L (Sebiliuspassage) omlaag. Ga nu 
verder bij **** in dit punt). 

 

Aan de 3-sprong in de passage gaat u RD. Aan 
het einde van de passage gaat u RD 
(Sebiliuspassage) omlaag ****  Aan het einde 
steekt u schuin R de parkeerplaats over en loop 
dan rechts langs het 11 m hoge kleurrijk beeld 
“Viva la Vida” (leve het leven) van de Spaanse 
kunstenaar Juan Ripollés en ga dan meteen 
achter het kunstwerk,  R  over het brede tegelpad 
met links de Rodahal, bekend van het 4 jaarlijks 
Wereld Muziek Concours en rechts een haag. 
Steek beneden de asfaltweg over en loop RD de 
trap met leuning omlaag. ^^^^ Beneden steekt u 
via zebrapad de doorgaande weg over en loopt u 
RD het stadspark binnen, dat in de jaren vijftig 
van de vorige eeuw is aangelegd, bovenop de 
voormalige vuilstortplaats. Ga nu meteen L de 
grindweg omlaag met rechts een groot grasveld.  
Aan de 4-sprong gaat u R omhoog. Aan de  
4-sprong, voor dierenparkje, gaat u L omlaag.   
Aan de 3-sprong gaat u RD omlaag. Aan de  
T-splitsing, voor woningen, gaat u L verder 
omlaag met links de vijver en een hoog 
kunstwerk.   
 

(Het hoge kunstwerk genaamd “Samengestelde, 
torderende (draaiende) kolom” bestaat uit 4 
rechtopstaande witte pijpen. In de volksmond wordt 
het kunstwerk D’r sjparjel (asperge) genoemd).  
 

Beneden aan de T-splitsing, bij het grote 
kunstwerk “Steigerende” van de bekende in 2018 
overleden Limburgse beeldhouwer Arthur 
Spronken en voor vijver, gaat u R. Aan de  
3-sprong, met rechts boven op het grasveld een 
kleurrijk kunstwerk,  gaat u L met links de vijver.  
Aan de T-splitsing bij trafokast gaat u R omlaag 
richting tunnel.     
 

6.  Aan de volgende T-splitsing gaat u L en ga 
dan meteen aan de 4-sprong R door de fiets- 
voettunnel omlaag. Na de tunnel volgt u RD het 
brede dalende fietspad en na 25  m gaat u bij 
wegwijzer schuin R over het (bos)pad. Steek 
voorzichtig de doorgaande weg over en ga bij 
bord “voetpad” R het bospad omlaag.   Beneden 
aan de 3-sprong gaat u R en u passeert een 
bruggetje.  Aan de 4-sprong, bij trap, gaat u RD.  
Aan de 4-sprong, voor bruggetje, gaat u L 
omlaag.   Beneden aan de 4-sprong gaat u RD en 
via houten brug steekt u de Anstelerbeek over. 
Aan de T-splitsing voor kasteel Erenstein gaat u 
R met links de kasteelgracht/ kasteel.  
 

(Even verder heeft u mooi zicht op de binnenplaats  
van de kasteelhoeve).  
 

Steek de smalle asfaltweg over, met rechts Mont 
Chèvre/Jeeteberg, en loop RD het pad omlaag 
met rechts de Anstelerbeek. Negeer zijpaden. Na 
200 m gaat u aan de 4-sprong, bij brug,  RD met 
meteen links een vijver. Voorbij stalen brug volgt 
u RD het graspad en vlak daarna, bij  asfaltweg, 
zitbank en afvalbak, gaat u via nauwe doorgang R 
over de houten brug.    
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7. Aan de T-splitsing bij infobordje “oud 
beukenbos” gaat u L over de bosweg.  Negeer 
zijpaden rechts.  
Aan de 4-sprong gaat u L de smalle asfaltweg 
omlaag en via brug steekt u het stuwmeer 
Cranenweyer over, waar doorheen de 
Anstelerbeek stroomt.    
 

(Op de brug heeft u  mooi uitzicht op het circa 20 ha. 
grote stuwmeer Cranenweyer, het enige stuwmeer 
van Nederland. In het meer ligt een eilandje dat een 
paradijs is voor de watervogels m.n. aalscholvers.  
 

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). 
 

20 m verder gaat u R het bospad omlaag naar het 
meer. Vlak daarna gaat u beneden aan de  

3-sprong, bij afvalbak, L het bospad omhoog. 
Boven aan de T-splitsing gaat u R en meteen 
daarna aan de volgende T-splitsing, bij 
picknickbank, gaat u R over de asfaltweg.   
Voorbij de gele gasleidingpaaltjes gaat u aan de 
3-sprong L omhoog. Aan de ongelijke 4-sprong 
bij picknickbank, gaat u RD de smalle asfaltweg 
omhoog. Voorbij hoeve Klarenanstel (1939), 
muurkruis en Mariagrotje gaat u L het grindpad, 
gelegen tussen hagen, omhoog.  
 

(De route volgend ziet u voor u boven op het 
mansardedak het luidklokje (1807) van de voormalig 
hoeve).  
 

Aan het einde komt u bij de parkeerplaats van 
Brasserie Nieuw Ehrenstein waar u nog iets kunt 
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.   

 

 
 

 

 


