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Deze mooie wandeling met wat lichte heuvels gaat o.a. langs de kastelen Erenstein en Strijthagen en door 
de natuurgebieden  Strijthagerbeekdal en de Anstelvallei, waarin het enige stuwmeer van Nederland ligt. 
M.a.w. een combinatie van cultuur en natuur.  
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Startpunt: Padelcentrum/Arenal Kerkrade/voorheen tenniscentrum Koster, Tunnelweg 86, Kerkrade.   
Parkeer op de parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,03 km  2.20 uur  52 m  85 m 
 

 
 

195 KERKRADE  10 km  

1. Vanaf de parkeerplaats gaat u terug naar de 
doorgaande weg en ga dan R.  Na 150 m gaat u 
aan de 3-sprong  R (Strijthagenweg) over de 
linker rijbaan. (Loop aan de linkerkant van deze 
weg). Na 500 m, meteen voorbij bedrijven, gaat u 
in de wijk Terwinselen (Kerkrade) L 
(Seghemanstraat) omlaag. Aan de 3-sprong bij 
parkeerplaats/sportcomplex van RKTSV 
Terwinselen gaat u RD. Meteen voorbij huisnr. 2, 
waar de asfaltweg naar rechts buigt,  gaat u L 
over de asfaltweg (fiets-voetpad). Negeer meteen 
smal bospad links. Na 50 m gaat u aan de 4-
sprong L over het grind- voetpad door de 
essenlaan gelegen in de rand van het bos. Negeer 
zijpaden en blijf het brede pad, dat een eindje 
verder een dalend bos- grindpad wordt, RD 
volgen. Na 250 m gaat u beneden L (rood) over de  
smalle asfaltweg/fietspad.  
    
2. Boven aan de T-splitsing, met links beneden 
een vijver, gaat u R (fietsroute 43) over het twee 
richtingen fietspad met even verder rechts 
volkstuintjes.  
 

(Voor u ziet u de mooie angelustoren met peerspits 
van de St. Jozefkerk (1928) in de  Kerkraadse wijk 
Kaalheide).  
 

Even verder loopt u over het rechts gelegen 
trottoir en steekt u bij rotonde RD via brug de 
Ring Parkstad over. Steek na brug bij de 
volgende rotonde het zebrapad over en ga  voor 
keienwand L over het fietspad. Bij 
ingang/parkeerplaats van dierentuin GaiaZOO 
loopt u verder RD over het fietspad/klinkerpad 
met rechts van u de parkeerplaatsen van 
GaiaZOO.  
 

(De dierentuin is door het publiek reeds vier keer 
gekozen tot “Mooiste Dierentuin van de Benelux en is 
in 2013 en 2018 gekroond tot ANWB’s “Leukste Uitje 
van Nederland. Dus zeker eens gaan bezoeken).  
 

Het dalende fiets- klinkerpad buigt naar rechts. 
Aan het einde van de parkeerplaats van GaiaZOO 
wordt het klinker- fietspad een asfaltweg. Loop 
dan nog 10 m RD en ga dan  schuin L langs een 
zitbank het bos- trappenpad omlaag. Aan de 3-
sprong gaat u L en steek de lange houten 
vlonderbrug over. Meteen na de vlonderbrug gaat 
u R langs een zitbank. Negeer zijpaden en blijf het 
pad RD volgen. U passeert een poel met infobord. 
Aan de smalle asfaltweg (fietspad) gaat u L 
omhoog. Boven aan T-splitsing gaat u R (fr. 43) 

de smalle asfaltweg omlaag. Negeer 
asfaltweg/brede klinkerweg rechts. Vlak daarna 
gaat u beneden aan de T-splitsing, waar de 
asfaltweg voor vijver naar links buigt, R over het 
grindpad met links de vijver.  
 

(U bent hier in het natuurgebied de Anstelvallei, de 
groene long aan de rand van Kerkrade). 
  
3. Aan de 3-sprong gaat u L omlaag en loop over 
de vlonderbrug, die door de rand van de vijver 
loopt. Na de vlonderbrug gaat u aan de T-
splitsing L. Negeer zijpad rechts omhoog en 
steek via brug het Dentgenbacher beekje over. 
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong R over het 
grindpad met links de vijver. Aan de asfaltweg 
gaat u R. Meteen  daarna gaat u L over de brede 
klinkerweg/promenade 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 blijf het grindpad met links de 
kasteelgracht volgen.  
 

(Even verder passeert u links de buste van Gabriel 
Crupello (zie infobordjes). Hier heeft u ook weer 
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 dateert van 1722).  
 

Aan de 3-sprong, met rechts een houten brug 
over de Anstelerbeek, gaat u  L verder langs de 
kasteelgracht.  
 

(Even verder heeft u mooi zicht op de binnenplaats 
(d’r pleij) van de kasteelhoeve).  
 

Aan de 4-sprong, met rechts Mont 
Chèvre/Jeeteberg,  loopt u RD (rood) over het pad 
met rechts de Anstelerbeek. Negeer  zijpad links 
en  brug rechts en loop RD over het graspad met 
links een vijver.  
(Aan de andere kant van de vijver ziet u de 
vlonderbrug waar u zojuist overheen bent gelopen).  
Steek het  ijzeren bruggetje over en loop RD. Aan 
de asfaltweg/fietspad bij zitbanken gaat u R.  
Negeer meteen brug rechts. Na 300 m gaat u aan 
de 3-sprong bij zitbank en betonnen trafokast RD 
(fr. 46).  
 

(Als u hier L de smalle asfaltweg omhoog loopt, dan 
komt u na 300 m bij de monumentale hoeve Nieuw 
Ehrenstein (1753), een voormalige pachthoeve van 
kasteel Erenstein. Hier ligt ook Brasserie Nieuw 
Ehrenstein met mooi  terras ).  
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4.   Na 50 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbanken 
R. Negeer zijpaden. Via brug steekt u het 
stuwmeer over.  
 

(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).  
 

Loop dan RD over de asfaltweg.  Omhoog lopend 
gaat u na 100 m aan de 4-sprong L over het 
bospad en negeer meteen zijpad rechts omhoog.  
Circa 20 m voor zitbanken, die aan het water 
staan (mooie pauzeplek), gaat u R over het bospad 
met links het stuwmeer. Negeer zijpaden en blijf 
geruime tijd het stijgende en dalende bospad 
langs het meer volgen. Na 800 m wordt het 
bospad beneden aan het meer een asfaltpad.  
 

(Na 150 m passeert u bij de stuw een zitbank met 
mooi uitzicht over het stuwmeer, een leuke 
pauzeplek. 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). 
 

Negeer zijpaden en volg RD de smalle asfaltweg.  
 

5.   Aan de kruising bij wegwijzer gaat u RD de 
asfaltweg omhoog. Negeer zijpaden. Na bijna 400 
m, voorbij zitbank, buigt boven de asfaltweg naar 
rechts en wordt een grindweg met links beneden 
de Ring Parkstad. Ga door het grote klaphek, 
steek de Dentgenbachweg over en ga L over het 
twee richtingen fietspad. Via brug steekt u weer 
de Ring Parkstad over en blijf het fietspad RD 
volgen. Bij de volgende rotonde gaat u RD en na 
20 m steekt u de voorrangsweg (Mensheggerweg) 
over en gaat u L het brede stenen trappenpad 
omhoog.  Boven gaat u L  de asfaltweg omhoog. 
Bij toegangshek van groot bedrijfspand buigt de 
asfaltweg naar rechts (fietspad/ruiterpad). (Hier 
ziet u links  in de verte hoogbouw in Kerkrade). Waar 
de asfaltweg naar links buigt, gaat u RD 
(Hopelerweg) de smalle asfaltweg omlaag. Na 100 
m gaat u L (rood/blauw) door de  nauwe 
doorgang  en u  loopt het natuurgebied 
Strijthagerbeekdal binnen. (Dit is circa 50 m voor 
de eerste woning van de buurtschap Oude Hopel). 
Volg het bospad, dat een eind verder naar rechts 
buigt, RD. Aan de 4-sprong gaat u RD (blauw). 
Aan de Y-splitsing gaat u R (blauw). Aan de T-
splitsing gaat L (blauw). Negeer smal bospad 
links en loop het steile bospad omlaag. Beneden 
gaat u L (blauw). Meteen daarna aan de 3-sprong 
bij toegangshek van de Strijthagermolen gaat u 
RD (blauw) over het smalle pad omhoog dat 
meteen rechts omlaag buigt.   
 

(De Strijthagermolen  hoorde  oorspronkelijk bij 
kasteel Strijthagen. De molen is gebouwd in 1617 als 
korenmolen en omstreeks 1700 herbouwd in de 
huidige vorm. Hier staat bij de molen een 

vakwerkbakhuisje waarin broden en vlaaien werden 
gebakken). 
 

6. Aan de grote vsvijver gaat  L (rood) het bospad 
omhoog. 
 

(Als u hier R gaat, dan komt u na 20 m rechts bij het 
waterrad van de Strijthagermolen.  
 

De grote kunstwerken die u bij het kasteel ziet, zijn 
hier geplaatst door de Nederlands–Russische 
beeldhouwer Alexander Taratynov, die de 
kasteelhoeve gebruikt als woon- werk en 
expositieruimte. 
 

De route volgend heeft u  100 m verder beneden 
rechts mooi zicht op kasteel Strijthagen dat uit de 13e 
eeuw stamt. Het huidige  kasteel dateert uit de 18e 
eeuw en werd gebouwd op de fundamenten van zijn 
middeleeuwse voorganger).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (rood/groen) met 
rechts de volgende vijver. 
 

(Als u hier aan de 3-sprong R gaat en bij de grote 
kunstwerken RD (groen) loopt met rechts het kasteel, 
dan komt u meteen na de poort rechts bij de ingang 
van de mooie witte  kasteelhoeve Strijthagen (1690). 
Van mei tot okt. kunt u hier op de binnenplaats van 
de kasteelhoeve gaan kijken (niet altijd mogelijk) naar 
de prachtige grote kunstwerken. De overige 
maanden is dat niet mogelijk. 
 

De route volgend ziet u 50 m verder  links de ingang 
van de voormalige ijskelder, die nu het onderkomen 
van vleermuizen is. 
 

Na 200 m buigt het pad voorbij ijzeren hekje naar 
links (rood/groen) met links een kikkerpoel.  
Meteen daarna steekt u de smalle  asfaltweg over 
en gaat u RD (rood/groen) over het bospad verder 
door het Strijthager Beekdal.  Na 25 m gaat u aan 
de 4-sprong RD (groen) het brede bospad 
omhoog. Boven aan de 4-sprong gaat u R 
(groen). Negeer zijpaden. Na 150 m buigt het pad 
naar links (rood/groen). Blijf nu het brede pad 
boven RD (rood/groen) door het bos volgen met 
rechts beneden visvijvers.    
 
7. Na 300 m gaat u aan de 3-sprong RD 
(groen/rood). Aan de 4-sprong gaat u RD (rood) 
omhoog. Aan de Y-splitsing gaat u R (rood) 
omlaag. Aan de 3-sprong bij infobord gaat u R 
(groen) en via houten bruggetje steekt u het 
Strijhagerbeekje over, dat door visvijvers die u 
gepasseerd bent, stroomt. Negeer pad links langs 
de vijver. 
(Even verder, waar het pad langs de bosrand 
omhoog loopt, heeft u links mooi zicht op de 
voormalige carréhoeve de Winselerhof, die rond 
1655 voor het eerst werd genoemd).  
 

Negeer bospad rechts. Boven aan de 5-sprong bij 
wegwijzer neemt u het tweede pad L (rood) 
omlaag.  
Vlak voor de parkeerplaats van hotel/restaurant 
Winselerhof gaat u R (rood) over het smalle 
paadje dat naar links buigt. Steek de asfaltweg 
over en volg het voetpad omhoog.  
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(Als u hier de asfaltweg omlaag loopt, dan kunt u een 
kijkje nemen op de mooie binnenplaats van de 
voormalige carréhoeve, die rond 1155 voor het eerst 
werd genoemd). 
 

Aan de asfaltweg gaat u L en ga dan meteen 
schuin L het smalle pad (fietspad) omhoog met 
links een parkeerplaats van het hotel/restaurant.  
 

(Boven heeft u links zicht op de kleine wijngaard, een 
ooievaarsnest op paal en het bakhuis, die in de tuin 
van de Winselerhof staan). 

 

Boven aan de asfaltweg gaat u R.  Steek de 
doorgaande weg over en ga R.  Na 100 m komt u 
links bij het Tenniscentrum Koster, de sponsor 
van deze wandeling, waar u binnen in de mooie 
ingerichte zaak of op het leuke terras nog iets 
kunt eten of drinken. De vriendelijke uitbaters 
vernemen graag wat u van de wandeling vindt.  

 
 

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.   


