1112 KERKRADE 11,6 km – 8 km
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blz 2 van 4
Tijdens deze verrassend mooie en afwisselende wandeling wandelt u eerst langs het prachtige kasteel
Erenstein en dan wandelt u over leuke bospaadjes door het Hambos. Via de rand van de wijk Nulland
(schacht Nulland) loopt u naar het centrum van Kerkrade, waar u kunt pauzeren/lunchen bij Brasserie
Martinique met o.a. heerlijk gebak! Via winkelpassage loopt u naar en door het mooie stadspark. Dan loopt
u langs de oever van het stuwmeer Cranenweyer o.a. over leuke bospaadjes terug naar de parkeerplaats.
In de route zitten een paar kleine klimmetjes maar het is een gemakkelijke wandeling. U kunt de route ook
afkorten tot 8 km en u loopt dan niet rond het stuwmeer.
Gps afstand: 11600 m. Looptijd: 2.50 uur. Hoogteverschil: 66 m.

Startpunt: Parkeerplaats Kasteel Erenstein, Kerkradersteenweg 4, Kerkrade. U kunt ook starten op de
gratis (2018) parkeerplaats achter de Rodahal (Europaplein 2, Kerkrade). Met uw rug naar de parkeerplaats
gaat u R. Tegenover breed tegelpad/JK.S. Bachstraat gaat u l de trap omlaag. Ga dan verder bij ^^^^ in
punt 5.

1112 KERKRADE 11,6 km – 8 km
1. Bij het overdekte infopunt gaat u met uw rug
naar de grote parkeerplaats en uw gezicht naar
het kasteel L over de brede klinkweg. (Meteen
rechts heeft u mooi zicht op kasteel Erenstein en de
kasteelhoeve). Neem nu de eerste weg R omlaag
met rechts van u de kasteelhoeve. Negeer
zijpaden. Voorbij brug gaat u aan de 4-sprong,
met voor u de Mont Chèvre/Jeeteberg, R over het
grindpad met rechts de kasteelgracht. (Even
verder heeft u rechts weer mooi zicht op het kasteel
en de kasteelhoeve. 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). Aan de 3-sprong bij brug gaat RD. (U kunt
hier ook L de brug oversteken. Aan de 4- sprong gaat
u R. Ga dan verder bij **** in dit punt). Meteen
daarna gaat u L het paadje omlaag en steek via
stapstenen de Anstelerbeek over en ga R over het
pad. **** Negeer zijpaden. Steek boven heel
voorzichtig RD de voorrangsweg over. Volg nu
schuin links het pad tussen de bomen door. Aan
het brede tegelpad (fietspad) gaat u L. Meteen
daarna aan de 3-sprong voor fietstunnel gaat u
scherp R (rood) het tegelpad omlaag en u loopt
even verder onder het viaduct door.
2. Na 20 m. gaat u bij verbodsbord L (rood) het
trappenpad omhoog. Aan de 3-sprong gaat u R
(rood). Volg het pad geruime tijd RD door de
bosrand van het Hambos. (Een eind verder ziet u
rechts het voormalig St. Elisabeth klooster (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 Meter verder gaat u aan de Y-splitsing L
(rood) het volgende trappenpad omhoog. Boven
gaat u R via de loopbrug omlaag. Beneden aan
het einde van de loopbrug gaat u RD het grindpad
omlaag. Vlak daarna aan de omgekeerde Ysplitsing RD. Meteen daarna gaat u aan de
kruising bij vijver L het grindpad omhoog. Steek
voorbij infobord de doorgaande weg over en loop
RD het trappenpad omhoog. Meteen daarna aan
de 3-sprong gaat u RD het brede bospad
omhoog. Negeer zijpaden. Na bijna 100 m.
passeert u rechts “De Tempel” (zie infobord) en
volg het licht stijgende bospad verder RD. Aan de
3-sprong, met links boven de mooie Maria –
Hamboskapel (1937), gaat u RD. (In de kapel wordt
in de meimaand dagelijks de rozenkrans gebeden).
Na 10 m. gaat u R (rood) het bospaadje omlaag,
dat even verder een breder dalend bospad wordt
dat enkele bochten maakt. Beneden aan de Tsplitsing gaat u L over het pad met rechts de
Anstelerbeek, die in Rimburg in de Worm
stroomt. Aan de 3-sprong gaat u RD verder langs
de beek. Na 100 m. steekt u R de smalle brug
over en volg dan RD de bosweg.
3. Aan de kruising bij wegkruis gaat u RD
(Hamweg) de rustige asfaltweg omhoog. (Een
eindje verder ziet u rechts boven de mooie kerktoren
van de St. Jozef kerk (1928) in Kaalheide). Na 400
m. buigt de asfaltweg voor de Buitenring
Parkstad naar links en loop onder het
spoorwegviaduct door van het toeristische
Miljoenenlijntje.
(Mogelijk ziet u een puffende

stoomlocomotief voorbij komen van de ZuidLimburgse Stoomtrein Maatschappij). Na het viaduct
gaat u meteen L de grindweg omhoog. Meteen
daarna aan de 3-sprong gaat u RD. Aan de Tsplitsing bij zitbank gaat u L omlaag. Negeer
zijpad rechts en loop RD met rechts een grasveld.
Negeer zijpaadje links. Meteen daarna aan de 3sprong gaat u R (even) omhoog. Meteen daarna
gaat u aan de T-splitsing R over het pad, dat
meteen naar links buigt. Aan de 3-sprong, waar u
links de spoorlijn ziet, gaat u RD. Na 350 m. loopt
u aan de 3-sprong RD het trappenpad omlaag.
Steek via zebrapad de
voorrangsweg
(Stationsstraat) RD over en ga R over het trottoir
met rechts de rotonde met het kunstwerk
“Klankstadmonument”. (Het beeld van brons en
roestvrij staal, voorstellende twee figuren met
contrabas op hoog voetstuk, is gemaakt door de
Kerkraadse
beeldend kunstenaar Wim Steins).
Steek via zebrapad de volgende doorgaande weg
(Domaniale Mijnstr) over en loop RD het asfaltpad
omhoog. Aan de 3-sprong bij omheinde
hondenuitlaatplaats gaat u RD. Bij toegangshek
van hondenuitlaatplaats en bij lantaarnpaal 12082
gaat u L over het smalle bospad. Negeer bospad
rechts omhoog. Meteen daarna gaat u aan de
smalle asfaltweg R. Meteen daarna gaat u L over
het paadje.
(Als u hier RD de smalle stijgende asfaltweg door de
bosrand blijft volgen dan komt u na 200 m. bij de 260
m. diepe Schacht Nulland. Als u dan nog even RD
loopt en bij kunstwerk en zitbank R gaat dan komt u
meteen bij de D’r letzte koelwaan (29 aug. 1969)
getrokken door een persluchtlocomotief. De Schacht
Nulland, was een van de zes schachten van de
voormalige Domaniale Mijn (1815-1969), de oudste
steenkolenmijn van Nederland. In de huidige
gemeente Kerkrade lagen buiten deze mijn nog drie
andere steenkolenmijnen t.w. Willem- Sophia (19021970), Mijn Julia (1926-1974) en de Mijn Laura
(1905-1968). De Oostelijke Mijnstreek was toen dan
ook een van de meest welvarende gebieden van het
land. Oud-koempels van de Domaniale Mijn hebben
de schacht opgeknapt en ingericht als museum. Hier
verzorgen ze sinds 2013 rondleidingen voor diverse
groepen, van basisschoolklassen tot families en van
verenigingen tot bedrijfsuitjes. Daarnaast is Schacht
Nulland vanaf 1 januari 2015 een trouwlocatie. Loop
nu links de asfaltweg omlaag, die parallel loopt aan
de doorgaande weg. Na 200 m. steekt u aan de 4sprong R deze doorgaande weg over en ga dan
verder bij **** in punt 4).
Na 10 m. gaat u bij trafokasten R over de
klinkerweg.
4. Steek de doorgaande weg RD over **** en loop
RD met links van u het tankstation/garage. Aan
de T-splitsing voor huisnr. 120 gaat u L. Negeer
meteen zijweg rechts (Kieskoel). Tegenover
huisnr. 138 gaat u bij zwerfsteen L over het voetgraspad dat u RD volgt met links van u
afrastering. Steek boven de klinkerweg over en
loop RD het trappenpad omhoog. Boven aan de
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T-splitsing in de wijk Nulland gaat u L. Meteen
daarna aan de 3-sprong gaat u R (Deken de
Hesselestraat). Vlak daarna aan de volgende 3sprong RD. Meteen daarna aan de 4-sprong gaat
u RD (Deken Quodbachlaan) met links een
grasveld en rechts woningen. Steek de
klinkerweg over en ga R over het grindpad,
evenwijdig aan de klinkerweg (U loopt dus niet het
asfaltpad omlaag langs de reling). Negeer
zijpaadjes. (Een eindje verder ziet u links beneden
(koepel) Discovery Center Continium, dat zeker een
bezoek waard. Ook heel erg leuk voor kinderen). Na
500 m., aan het eind van het pad, gaat u aan de
klinkerweg L langs huisnr. 17. Aan de T-splitsing
gaat u L. Meteen daarna gaat u aan de kruising
RD (Einderstraat) omlaag. Negeer smalle
kasseienweg rechts omhoog (Eindervoetpad).
Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong R de
klinkerweg omhoog. Bij de garagepoorten gaat u
L omhoog en ga dan op de parkeerplaats R door
de eenrichtingsweg. Aan de T-splitsing gaat u L
en loop voorbij het gemeentehuis (“glazen” hoog
gebouw) RD langs de Markt. (Hier op de Markt staat
sinds 1957 links het grote bronzen standbeeld van
D'r Joep dat gemaakt is door de Amsterdamse
beeldhouwer Wim van Hoorn. Het staat symbool voor
het steenkoolverleden van de stad en is ook een
hulde aan de gestorven mijnwerkers. D’r Joep wordt
op zijn Kerkraads bezongen in het Carnavalslied “Op
d’r maat sjteet d’r Joepemaan en waat op
Vasteloavend…” Hier op de Markt staat ook het
“oude” monumentale Raadhuis, dat in de jaren 19121913 werd gebouwd in Neorenaissancestijl). Aan de
volgende T-splitsing gaat u R (Markt). Aan de 4sprong bij groot H. Hartbeeld (1918), dat op een
vierhoekige sokkel staat, gaat u R (Markt). (Aan
elke zijde van de sokkel staat een medaillon met
resp. het wapen van Kerkrade, het Heilig Hart, een
anker en een kruis). Na 20 m. komt u links bij de
leuke Brasserie Martinique, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het terras iets
kunt eten of drinken. Er is ook heerlijk vers gebak
verkrijgbaar.
5. Met uw rug naar de ingang van de brasserie
gaat u L.
(Op zondag, als de winkelpassage is gesloten, gaat u
R. Aan de 4-sprong bij groot H. Hartbeeld gaat u R
(Niersprinkstraat). Aan de 4-sprong bij huisnr. 19
gaat u L (Sebiliuspassage). Ga nu verder bij **** in dit
punt).
Voorbij huisnr. 12a gaat u L door de
winkelpassage Orlando. Aan de kruising gaat u
RD (Sebiliuspassage). **** Aan het eind van de
passage gaat u R met links de parkeerplaats. Aan
de T-splitsing gaat u L. Meteen daarna loopt u
rechts langs het 11 m. hoge kleurrijk beeld “Viva
la Vida” (leve het leven) van de Spaanse
kunstenaar Juan Ripollés en ga dan meteen R
over het brede tegelpad met links de Rodahal,
bekend van het 4 jaarlijks Wereld Muziek
Concours en rechts een haag. Steek de asfaltweg
over en loop RD de trap omlaag. ^^^^ Beneden

steekt u de doorgaande weg over en loopt u bij
drinkwaterpunt van WML RD het stadspark
binnen. Loop dan RD met links het fonteintje en
een bijzondere zitbank en rechts boven een
speeltuin. Negeer zijpaden en blijf de grindweg
RD volgen met rechts een dierenparkje. Beneden
aan de T-splitsing voor achterkant van woningen
en bij lantaarnpaal 12135 gaat u L omlaag en u
passeert even verder links een vijver. Beneden
aan de volgende T-splitsing voor de volgende
vijver en bij het grote kunstwerk “Steigerende”
van de bekende in 2018 overleden Limburgse
beeldhouwer Arthur Spronken gaat u R. Meteen
daarna gaat u aan de 3-sprong L met links de
vijver, waarin meestal een fontein spuit. (Rechts
boven op het grasveld tussen de bomen ziet u een
kleurrijk kunstwerk). Aan de volgende 3-sprong bij
zitbank en trafokast gaat u R omhoog.
6. Aan de T-splitsing gaat u L. Meteen daarna
gaat u aan de kruising R door de fietstunnel
omlaag. Na de tunnel volgt u RD het smalle
grindpad. Negeer zijpaadje rechts. Steek vlak
daarna de doorgaande weg over en ga R het bosvoetpad omlaag. (Hier heeft u eerder gelopen). Let
op! Na 100 m. gaat u bij afvalbak schuin R over
het bospaadje. U passeert even verder bij
tunneltje een bruggetje. Aan de kruising, met
rechts een trappenpad, gaat u RD. Aan de
volgende kruising gaat u RD over het bruggetje
en via draaihekje loopt u een weiland binnen en
volg het pad door het weiland. Aan alweer een
kruising gaat u RD verder door het weiland. (Links
heeft u mooi zicht op het kasteel en de kasteelhoeve.
U loopt hier over de helling van Jeeteberg).Na
draaihekje gaat u L de asfaltweg omlaag. Voorbij
brug gaat u aan de 4-sprong R het grindpad
omlaag met rechts de Anstelerbeek.
Degene die 8 km loopt, gaat u hier RD. Negeer
zijpaden en u komt weer bij de grote parkeerplaats.
7. Aan de 3-sprong gaat u R. Meteen daarna aan
de kruising bij dikke oude wilg steekt u R via brug
de beek over en volg het pad verder langs de
beek. Negeer zijpaden. Aan de 3-sprong, met
links een brug, gaat u bij infobord RD met links
nog steeds de Anstelerbeek, die een eindje
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verder door het stuwmeer Cranenweijer stroomt.
Steek de smalle asfaltweg over en loop bij
zwerfsteen RD. Negeer meteen zijpad rechts
omhoog. Vlak voor het meer, waar zitbanken
staan (genietplekje), gaat u R over het bospad
verder langs het meer. Aan de 3-sprong gaat u
RD over het betonnen bruggetje. Boven aan de Ysplitsing in het mooie beukenbos gaat u L
omlaag. In scherpe lus naar links negeert u zijpad
rechts omhoog. Aan de Y-splitsing gaat u R door
het holle pad. Aan de 3-sprong gaat u L omlaag
en volg even verder de verharde weg langs het
meer. (Een eindje verder passeert u links een zitbank
met mooi zicht over het meer, Nog even verder
passeert u de stuw). Negeer zijpaden. Let op! Aan
de 4-sprong, 20 m. voor asfaltweg (kruising) bij
wegwijzer, gaat u bij zwerfsteen L (rood) over het
bospad. Aan de T-splitsing gaat u L. Negeer 3
zijpaadjes links. Omlaag lopend gaat u bij open
plek L het paadje omlaag. (Links aan het water
staat hier een zitbank). Volg nu het pad, waar u
mogelijk vissers tegenkomt, langs het 20 ha.
grote stuwmeer Cranenweijer, het enige
stuwmeer in Nederland. Negeer zijpaadjes. Voor
omgevallen boom buigt het pad rechts omhoog
en ga dan L verder over het brede pad dat u net
verlaten heeft. Neem nu het eerste pad L omlaag
en u wandelt weer vlak langs het meer. Aan de Tsplitsing bij afsluitboom gaat u L. Negeer vlak
daarna zijpad links. Meteen daarna gaat u boven
aan de asfaltweg L. Aan de 3-sprong bij zitbanken
gaat u RD. (Als u hier L gaat dan heeft op brug mooi
uitzicht over het meer). Aan de volgende 3-sprong
bij zitbank en wegwijzer gaat u RD richting
kasteel Erenstein. Bij zitbank negeert u brug links
en blijf de asfaltweg RD volgen.
8. Aan de 3-sprong, waar de asfaltweg rechts
omhoog buigt, gaat u RD over het grindpad met
links een vijver. Neem het eerste pad L en via
houten vlonderbrug loopt u over het water. Boven
gaat u L verder over het grindpad. Negeer
zijpaadje/trappenpad rechts omhoog. Loop over
het bruggetje en ga aan de 3-sprong bij treurwilg
R met links de volgende vijver. Boven voor de
kasteelhoeve gaat u R en u komt weer bij de grote
parkeerplaats.
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