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Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u door een leuk bosgebiedje naar de prachtige Anstelvallei. 
Hier loopt u om het mooie meer de Cranenweyer heen en dan door een natuurgebied naar de dierentuin 
GaiaZOO. De terugweg loopt over verrassende bospaadjes, mooie vijvers en het prachtige kasteel 
Erenstein. Tegen het eind loopt u door een prachtig dal omlaag.  Onderweg staan veel zitbanken. Aan het 
eind is een fijn terras. U kunt de wandeling combineren met bezoek aan de dierentuin. De route kunt u 
inkorten tot 7 km 
 

 
 
Startadres: Ralph’s Taverne, Terbruggen 59, Eygelshoven.  
Parkeer niet in de straat (betaald) maar op het grote plein (gratis). 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://ralphstaverne.nl/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,32 km  2.40 uur  50 m  132 m 
 

 
 

626. EYGELSHOVEN 11,3 km – 7 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de taverne  gaat 
u R (Terbruggen). Aan de ongelijke 4-sprong gaat 
u RD (Bosweg) over de eenrichtingsweg. Aan de 
kruising gaat u RD (Bosweg) omlaag. Beneden 
aan de volgende kruising gaat u R (Anselderlaan) 
langs het sportcomplex Anselderlaan. Negeer 
twee zijwegen rechts. De weg buigt bij speeltuin 
“de Molen” naar rechts en heet dan 
Kommerveldlaan.  Aan de 5-sprong gaat u L 
(Molenweg) over de doodlopende asfaltweg, die  
een grindpad wordt. Steek voorbij de visvijver 
genaamd de Molen via het smalle bruggetje de 
Anselderbeek over en volg het bospad RD.  Loop 
precies RD (10 m) de steile helling omhoog en ga 
boven R over het bospad. Blijf dit pad (rechts 
aanhouden), dat een eindje verder een stijgend 
pad wordt, RD volgen. Boven aan de T-splitsing 
bij 5-stammige boom gaat u R. Aan de 4-sprong 
bij betonnen bruggetje gaat u L het bospad 
omhoog. Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u R 
en volg het smalle bospad boven langs de 
doorgaande weg/Binnenring. Aan de T-splitsing 
gaat u L het brede pad omhoog. Boven gaat u R 
over de klinkerweg.   
 

2. Aan de 4-sprong, aan de rand van de buurt 
Vink, gaat u R en via brug steekt u de Binnenring 
over. Een eindje verder steekt u via brug de 
spoorlijn Kerkrade-Heerlen over. Beneden aan de 
3-sprong in de buurt “op de Kaffeberg” loopt u 
RD het voet- bospad omlaag. Vlak daarna aan de 
3-sprong gaat u R verder omlaag. Negeer zijpad 
schuin links omhoog. Vlak daarna aan de 3-
sprong gaat u R verder omlaag.  Aan de volgende 
3-sprong gaat R en even verder loopt u langs een 
houten wal. (Links ziet u het stuwmeer 
Cranenweijer). Aan de Y-splitsing gaat u L over 
het paadje met links beneden het meer. Aan de T-
splitsing gaat u L over het brede pad omlaag.  
 

(Een eind verder passeert u een zitbank met mooi 
uitzicht over het meer. Nog even verder passeert u 
de stuw. 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). 
 

Volg verder de smalle asfaltweg. Negeer 2 smalle 
bospaadjes links.  Let op! Aan de 4-sprong, 20 m 
voor smalle asfaltweg (kruising) en wegwijzer, 
gaat u bij zwerfsteen L (rood) over het bospad. 

Aan de T-splitsing gaat u L.  Negeer  zijpaden 
links naar het stuwmeer.  Na 400 m passeert u 
rechts de rioolzuiveringsinstallatie Kerkrade-
Kaffeberg. Let op! 100 m verder gaat u, bij links 
bij het water staande 7-stammige boom en in het 
water staande palen, L over het grindpad vlak 
langs het 20 ha. grote stuwmeer Cranenweyer, 
het enige stuwmeer in Nederland.   
 

(In het meer ligt een eilandje dat een paradijs is voor 
de watervogels m.n. aalscholvers).   
 

Aan de T-splitsing bij afsluitboom gaat u L. 
Negeer meteen pad links. Meteen daarna bij grote 
zwerfsteen gaat u L de asfaltweg (even) omhoog.   
 

3. Aan de 3-sprong bij picknickbank gaat u RD. 
(Als u hier L gaat, dan heeft u op de brug mooi zicht 
over het stuwmeer). Aan de volgende 3-sprong bij 
zitbank gaat u RD richting kasteel Ehrenstein. 
Negeer zijpad links. Aan de 3-sprong, met links 
een mooie vijver, gaat u R de asfaltweg omhoog. 
 

(Degene, die de 7 km loopt, gaat hier 50 m terug over 
dezelfde asfaltweg en gaat dan bij zitbank via ijzeren 
doorgang R de houten brug over. Ga dan verder bij 
punt 6 zin 1).(U kunt hier op het punt, waar de 
asfaltweg rechts omhoog buigt, ook nog even RD 
over het grindpad lopen. U heeft dan bij houten 
vlonderbrug mooi uitzicht op de vijver).  
 

Aan de 3-sprong met klinkerweg gaat u RD verder 
omhoog. Aan de volgende 3-sprong gaat L de 
asfaltweg omlaag richting Botanische tuin. Waar 
de asfaltweg naar links buigt, gaat u bij houten 
hekje R het brede bospad omlaag.  
 

(Een eind verder passeert u bij infobord en 
vlonderbrug een poel waarin verschillende amfibieën 
leven).  
 

Steek boven de lange houten brug over en loop 
vervolgens het trappenpad omhoog. Boven bij 
zitbank en infobord gaat u L. Meteen daarna gaat 
u R over de asfaltweg. Meteen daarna aan de 3-
sprong RD. Na 30 m aan de volgende 3-sprong 
gaat u L. Ga nu bij dikke zwerfkei en infobord L 
de asfaltweg omhoog. Volg hier het fietspad tot 
bij afsluitbomen van GaiaZOO. Ga bij rotonde RD 
over trottoir en steek bij ingang van GaiaZOO 
doorgaande weg over.   
 

4 Ga L over het trottoir en na 50 m gaat u R over 
pad. Aan het einde van dit pad gaat u L 
(Herenanstelerweg).    
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(Een eindje verder heeft u omlaag lopend mooi 
uitzicht over de Anstelvallei. Links boven ziet u de St. 
Lambertuskerk (1843) en de hoogbouw in het 
centrum van Kerkrade).   
 

Beneden aan de T-splitsing steekt u de weg over 
en gaat u voor de ingang van het voormalig St. 
Elisabethklooster (1877) R over het voetpad 
richting stoomtrein ZLSM.  
 

(Dit klooster/stift, in de volksmond het Sjtieft 
genoemd, had in eerste instantie de functie van 
ziekenhuis).  
 

Neem de eerste weg L (Schutterstraat) richting 
stoomtrein ZLSM. U steekt de Anstelerbeek over 
en volgt dan het bospad RD omhoog. Boven aan 
de kruising bij mooie visvijver gaat u RD en loopt 
u via houten brug omhoog. Boven aan de T-
splitsing gaat u L (rood) het trappenpad omlaag. 
Beneden aan de 3-sprong gaat u R en volg 
geruime tijd het bospad RD (rood). (Een eind 
verder ziet u links weer het voormalig St. 
Elisabethklooster). Aan de 3-sprong gaat u L (rood) 
en via  trap komt u aan een fietspad. Ga hier R 
onder het viaduct door. Ga dan meteen L (rood) 
over het pad. Steek het volgende fietspad over en 
ga L (rood) over het pad. Negeer meteen zijpad 
rechts.    
 

5. Steek de asfaltweg bij wegwijzer en bord “P” 
over en ga R (rood) over het grindpad, dat bij 
bord “Zone voetpad” links omlaag buigt. 
Beneden aan de Y-splitsing gaat u L en u loopt 
weer langs de Anstelerbeek, die bij Rimburg in de 
Worm stroomt. Aan de kruising bij houten brug 
gaat u verder RD langs de beek. Ga 10 m vóór de 
volgende brug L en steek via stapstenen (keien) 
de Anstelerbeek over. (U kunt natuurlijk ook over de 
brug lopen). Aan het grindpad voor kasteel 
Erenstein gaat u R (rood) langs de gracht van het 
kasteel.  
 

(Het kasteel is gebouwd in de 14e eeuw. 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).   
 

Steek de smalle asfaltweg, met rechts Mont 
Chèvre/Jeeteberg,  over en loop RD (rood) het 

pad omlaag met rechts de Anstelerbeek. Neem nu 
het eerste grindpad L langs een afgebroken 
boom. Aan de 3-sprong gaat u R de houten brug 
over. Even verder loopt u R over de houten 
vlonderbrug in de vijver. Aan het grindpad gaat u 
R.  Aan de 3-sprong gaat u RD over de asfaltweg 
langs de vijver. Na 50 m gaat u bij zitbank R en 
steekt u via de ijzeren doorgang twee houten 
bruggen over.   
 

6. Aan de T-splitsing bij infobord gaat u L over 
het brede bospad. **** Steek de smalle asfaltweg 
over en loop RD 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. Na 150 m gaat u 
aan de 3-sprong RD over het betonnen bruggetje. 
200 meter verder gaat u boven aan de Y-splitsing 
R het bospad omhoog. (U verlaat hier het meer). 
Negeer zijpaden en volg RD het stijgende bospad, 
dat na  betonnen paaltjes rechts omhoog buigt.  
Aan de T-splitsing gaat u L omhoog. Boven aan 
de 3-sprong (Op de Kaffeberg) gaat u RD 
(Kaffebergsweg) en  u steekt weer de 2 bruggen 
over. Aan de 4-sprong meteen na de tweede brug 
aan de rand van de wijk Vink gaat u L (Joseph 
Hanöverstraat) over de klinkerweg. Negeer 
meteen bij trafohuisje pad links. Aan de kruising 
bij paaltjes gaat u L over de asfaltweg langs 
huisnr. 17b. Negeer insteek van de Bernard 
Pothastraat. Let op! Tegenover de rechts gelegen 
Pierre Zeijenstraat, gaat u L over het (voet)pad. 
Negeer zijpaden en volg geruime tijd het bospad 
omlaag naar het prachtige Ansteldal. Ca. 30 m 
vóór u bij de bebouwde kom en vóór twee grote 
zwerfstenen komt, gaat u schuin L het bospad 
omlaag. Beneden bij de Anstelerbeek gaat u R en 
loopt u de stenen trap omhoog. Steek boven L 
het bruggetje over. Aan de kruising gaat RD 
(Bosweg) omhoog. Boven aan de kruising, bij 
Mariabeeldje in de hoek van de muur, gaat u RD 
(Bosweg) over de eenrichtingsweg.  Aan de 4-
sprong gaat u RD (Terbruggen) langs de 
parkeerplaats en u komt weer bij  de taverne, de 
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of 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.   

 

n de routeomschrijving zit een fout. 

Nummer 4 en 5 zijn verwisseld. Dit is erg verwarrend. 

Dankzij Komoot op de telefoon zijn we er gewoon uitgekomen. 


