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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

7,91 km 1.55  uur  52 m  88 m 
 

 
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.   
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Tijdens deze heuvelachtige wandeling door o.a. het mooie Strijthagerbeekdal, wandelt u door mooie natuur 
naar de buurtschap Oude Hopel.  Dan loopt u omhoog en loopt u door  bossen naar de fraaie vijvers bij 
kasteel Strijthagen, waar fraaie grote kunstwerken staan en zitbanken om te pauzeren.  U passeert de 
Strijthagermolen en dan wandelt u door een mooi beukenbos. Langs o. a. een groot grasveld loopt u 
omhoog naar  Schaesberg.  Via een leuk stukje door bos komt u bij de brasserie, dat in het  winkelcentrum 
Op de Kamp is gelegen. Tip: U kunt deze wandeling combineren met wandeling 817 tot een lange 
dagwandeling en tussen door fijn lunchen in de brasserie.   
 

 
 

Startadres: Parkeerplaats aan de Bartokring,  Landgraaf. Brasserie De Heeren, Raadhuisplein 5, Landgraaf. 
 

U rijdt vanaf de Kampstraat aan de rotonde R of L de Beethovensingel in. Na ruim 100 m gaat L (Bartokring) en rij 
meteen R de parkeerplaats op voor langdurig parkeren. 200 m verder is aan de Bartokring ook vrij parkeren. Op de 
overige parkeerplaatsen van het winkelcentrum geldt blauwe zone voor 2,5 uur (parkeerschijf).  
 

U kunt ook starten vanaf de parkeerplaats aan de Rouenhofweg (een zijweg van de Dr. Calsstraat nabij  
nr. 52  en bij het hoge stalen spoorwegviaduct  en dan na 5,5 km pauzeren bij Brasserie De Heeren. Start 
dan bij **** in punt 2.  

 
 

1677. LANDGRAAF 7,9 km   
 

Vanaf de parkeerplaats, zonder parkeerschijf, 
loopt u terug naar de Bartokring en gaat u R. Aan 
de 3-sprong gaat u R (Erik Dekkerpassage) 
richting ronde plein (Raadhuisplein). Aan het  
einde van de Erik Dekkerpassage gaat u meteen L 
en voorbij het kunstwerk komt u bij Brasserie De 
Heeren.  
 

1.  Met uw rug naar de ingang van de brasserie 
gaat u R en ga dan meteen op het ronde plein 
(Raadhuisplein) en bij het kunstwerk “de 
wolkenvanger” L. Meteen daarna  gaat u L 
(Paganinipassage) door de winkelpassage. Aan 
het einde van de passage gaat u R met rechts 
winkels.  Meteen daarna aan de T-splitsing, met 
voor u een parkeerplaats,  gaat u L over de 
klinkerweg, met links de grote parkeerplaats. Aan 
de ongelijke 4-sprong in de kern Nieuwenhagen 
gaat u R (Dorpstraat).   Aan de kruising gaat u RD 
(Dorpstraat) en even verder passeert u links  
(nr. 28) een voormalige carréhoeve. Negeer  
zijwegen. Aan de T-splitsing  gaat u L langs de 
doorgaande weg. Na bijna 100 m gaat u aan de  
4-sprong R (Delleweg), de  doodlopende weg 
omlaag.  Beneden bij de ingang van de locatie Op 
de Bies van de Koraalgroep, gaat u bij 
verbodsbord de smalle asfaltweg omlaag, die een 
grindweg wordt. Aan de 3-sprong, met rechts de 
Delle Dwarsweg, gaat u RD de veld- grindweg 
verder omlaag, met meteen rechts de kleine 
wijngaard DWRZ, waarin een valkenkast op paal 
staat. Na 200 m, aan de 3-sprong van veld- 
grindwegen, bij zitbank en links de 
Vijfbunderverbindingsweg, gaat u RD verder 
omlaag.  Negeer zijpaadjes. Aan de 4-sprong gaat 
u RD onder het spoorwegviaduct door van de 

spoorlijn Heerlen-Herzogenrath/Aken. Steek 
meteen daarna voorzichtig de doorgaande weg 
over en ga R over het fietspad omhoog en na  
150 m passeert u links Brasserie Jolo’s.   
 

2. 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.  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 gaat u L en meteen 
daarna gaat u R (blauw/rood) het bospad omlaag 
met links een diep dal, waar  het Strijthagerbeekje 
doorheen stroomt.   Aan de asfaltweg gaat u L en 
meteen daarna aan de doorgaande weg gaat u L 
over het fietspad omlaag. Steek na ruim 50 m 
voorzichtig de 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.   
 

 

https://www.brasseriedeheeren.nl/
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3. 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. Na 200 m gaat u aan de 
3-sprong L en meteen daarna, aan de 4-sprong, 
gaat u RD over het graspad door de boomgaard 
met rechts de bosrand. Aan het einde van de 
boomgaard gaat u door de houten nauwe 
doorgang en ga R het pad door de bosrand 
omlaag en u passeert meteen een zitbank, een 
genietplekje. Beneden negeert u zijpad links 
omhoog en meteen daarna aan de T-splitsing 
voor de Strijthagermolen/hoeve gaat u L (blauw) 
het smalle pad omhoog dat meteen rechts langs 
de beukenhaag 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. 
 

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

Aan de 3-sprong gaat u R (groen) en u loopt 
tussen de twee vijvers door, waar het 
Strijthagerbeekje doorheen stroomt. Aan de  
3-sprong, bij grote kunstwerken o. a. “grote 
bulldog”, “de blinde leidt de blinden” en “Ob 
River” (gebogen vrouw), gaat u R over het smalle 
pad met links de coniferenhaag/kasteel 
Strijthagen en rechts de vijver. 
 

(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). 
 

4. 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). 
 

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). 
 

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. Na 
draaihekje gaat u boven aan de T-splitsing L over 
het brede bospad, door 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.  
 

5. 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). Voorbij 
“stenen picknickbank” steekt u bij zitbank het 
grindpad over en loopt u RD over  het smalle pad, 
dat een dalende bosweg wordt. Aan de 4-sprong 
gaat u scherp L (blauw) het bospad omhoog   
Steek de doorgaande weg over en ga R over het 
tegel- fietspad omlaag.   
 

6.  Na 50 m, voorbij plaatnaambord Landgraaf, 
gaat u bij bord “voetpad” L het pad omhoog.  Aan 
het einde, bij ingang van hondenlosloopgebied, 
gaat u R en meteen daarna gaat u L over de 
klinkerweg door Schaesberg, ook wel D’r Sjeet 
genoemd.  Aan de T-splitsing gaat u R (Ringoven) 
omlaag.  Negeer zijwegen. Na 200 m steekt u de 
doorgaande weg (Dr. Calsstraat) over en ga L. 
Meteen daarna steekt u R ( Schwartzemiggerweg) 
en u steekt de spoorlijn Heerlen-Herzogenrath  
over en loop RD, de asfaltweg omhoog. Boven 
steekt u de spoorlijn Heerlen-Kerkrade over, loop 
15 m RD ((Wentholtstraat)  en ga dan tegenover 
huisnr. 1 R het klinkerpad omlaag/omhoog  en 
loop dan RD het brede (grind)pad omhoog met 
rechts de bosrand. Negeer boven in het bos 
zijpaden en blijf RD lopen. Na 100 m, aan de grote 
4-sprong, bij dikke beuk en vogelkastje aan boom 
(2023),  gaat u L omhoog richting school.     
 

7. Steek boven de asfaltweg over en loop RD 
(Dormansberg/fr.78) omhoog met rechts  het 
Charlemagne College Eijkhagen. Let op! 50 m 
verder, bij huisnr. 22 en bij ingang van school, 
gaat u RD over het “bospad” met rechts 
afrastering van schoolterrein.    
 
 



  blz 4 van 4 

 

 
 

 

Aan het einde stapt u over de lage reling of loop 
even om de haag heen en ga bij ingang van de 
fietsenstalling van de school RD (Eikhagenpad) 
het tweerichtingsfietspad omhoog, dat boven 
naar rechts buigt met rechts het schoolterrein. 
Vlak voor de doorgaande weg gaat u L naar de 
rotonde. Steek meteen daarna R, op de grens van 
Schaesberg en Nieuwenhagen, via zebrapad de 
doorgaande weg (Hereweg) over en loop RD 
(Beethovensingel/fr78). Negeer zijwegen  en u 
passeert even verder links Beroepscollege 
Parkstad Limburg Brandenberg. Na 200 m gaat u  
aan de ongelijke 4-sprong R (Bachlaan). Aan de 

4-sprong met “rotonde” gaat u L (Bachlaan). 100 
m verder aan de 4-sprong gaat u RD (Bachlaan) 
door de voetgangerszone. Voorbij het ronde plein 
(Raadhuisplein) en het kunstwerk “de 
wolkenvanger” komt u bij Brasserie De Heeren, 
de sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken. 
 

(Het kunstwerk, van de Landgraafse kunstenaar 
Leon Horbach, verwijst naar de pandemie, de 
ongrijpbaarheid van de virusdeeltjes in de lucht en is 
eind 2021 in de coronatijd onthuld).  

 


