
ROUTEBESCHRIJVING 3e KERSTDAG WANDELING 
 

Startpunt van de wandeling: Parkeerplaats bij de Overstehof 

Overstehofweg 14, Landgraaf  

 

Vanaf de parkeerplaats kijkend naar de Overstehof loop je links naar de zijkant van 

het gebouw. 

 

Via een poortje het wandelpad tussen de twee vijvers door volgen. 

 

Aan de overkant buigt het pad naar rechts langs de oever van de vijver. 

 

80 m verderop buigt het pad over een bruggetje af naar links. 

 

Bij T- splitsing scherp naar links. 

 

Volg het wandelpad langs oever van de vijver links van je. 

 

Bij splitsing links houden. 

 

Negeer het pad dat links naar beneden en tussen twee vijvers door naar de andere kant 

loopt. 

 

Je komt bij een verharde weg, hier links afslaan. 

 

Volg deze weg rechtsaanhoudend vóórlangs kasteel Strijthagen. 

 

Kasteel Strijthagen 
In de 17e eeuw herbouwd op de fundamenten van een 4 eeuwen ouder 

riddergoed. De oudste vermelding van Strijthagen over een Koningsgoed met 

bos op de Strijthager hof is van 1020. 

In de jaren 50 van de vorige eeuw werd het kasteel bewoond door 

kunstschilder Aad de Haas, bekend van de muurschilderingen en 

kruiswegstaties in het kerkje van Wahlwiller. 

 

 

Achter het kasteel via een wit poortje het pad dat aangeduid wordt met een rood 

paaltje volgen. 

 

Je komt langs twee kolossale beelden (gebogen vrouwenfiguur en hond). 

 

Tussen twee vijvers door gaat het weer naar de andere kant. 

 

Volg het pad langs de vijver die ook hier links van je ligt. 

 

Aan het eind van de vijver ligt recht voor je de watermolen Strijthagen. 

 

Watermolen Strijthagen 



Waterrad werd in 1617 gebouwd. Door mijnverzakkingen in 1950 liep de 

kelder van de korenmolen vol met water. De molen werd gerestaureerd en is 

nog steeds maalvaardig, maar wordt nu als demonstratiemodel gebruikt. 

 

Bij de molen schuin rechts het met rood paaltje gemarkeerde pad volgen. 

 

Rechtdoor het bos in, volg rode paaltjes. 

 

Na ongeveer 300 m bij een rood paaltje naar rechts een onopvallend pad in.  

 

Blijf de rode paaltjes volgen tot aan een verharde weg.  

 

Hier rechtsaf de verharde weg volgen. 

 

Na 250 meter de verharde weg blijven volgen scherp naar links. 

 

Na 100 m. trappetje rechtsaf naar rotonde. 

 

Over het fietspad via 2 rotondes de N300 oversteken. 

 

De 2e rotonde driekwart rondgaan en pad volgen parallel aan de afrit van de N300. 

 

Pad met bocht naar links vervolgen. Zijpad rechts negeren. 

 

Verharde weg oversteken en rechtdoor het bospad nemen. 

 

De betonnen constructie verderop is de stuw van het Cranenweyer meer. 

 

Cranenweyer  
Dit gebied was vroeger een moeras en dankt zijn naam aan de overtrekkende 

kraanvogels. Het meer is ontstaan door de bouw van een stuw in de 

Anselerbeek, om wateroverlast bij hevige regenval te voorkomen. Zo ontstond 

het enige stuwmeer in Nederland. Met een beetje geluk zijn er aalscholvers te 

zien. 

 

Verderop rechts aanhouden en het wandelpad langs het meer volgen. 

 

Blijf zo dicht mogelijk langs het meer lopen tot je bij een verharde weg komt. 

 

Hier rechtsaf slaan en het meer via de brug oversteken. 

 

Aan het eind linksaf en vervolgens meteen rechtsaf. 

 

Na 300 m bereik je brasserie Nieuw Erenstein. 

 

Nieuw Erenstein 
De naam Erenstein is afgeleid van de oprichter Adam van Ederen. Ederen 

werd daarbij verkort tot Eren en de toevoeging “stein” betekent “versterkt 

stenen huis”.  



De naam wordt zowel met als zonder h geschreven. Zonder h lijkt correcter 

omdat de naam Erenstein niets te maken heeft het Duitse Ehre.  

De hoeve Nieuw Erenstein heeft vanaf de 50er jaren veel last gehad van 

mijnschade. Aanvankelijk werd de schade provisorisch hersteld door het 

aanbrengen van verlaagde plafonds en extra lagen behang om de scheuren te 

camoufleren. Tot begin 21e eeuw is de hoeve nog bewoond geweest maar in 

2006 vertrok de laatste bewoner. Daarna raakte de hoeve steeds meer in verval 

en toen het Limburgs landschap de hoeve in 2015 verwierf stond deze letterlijk 

op instorten. Inmiddels zijn de buitenmuren en daken hersteld en in een 

vleugel is de brasserie gerealiseerd. In het hoofdgebouw moeten 

recreatiewoningen komen. Voor de rest wordt nog over een bestemming 

nagedacht. 

Om een idee te geven van de restauratiewerkzaamheden: De muren van de 

schuur aan de achterkant stonden 40 cm uit het lood. Aanvankelijk was het 

idee om ze volledig af te breken en met de stenen de muren opnieuw te 

metselen. De kalkmortel die gebruikt is om de muren te bouwen is flexibel. 

Daarom konden de muren recht geduwd worden zonder dat ze gingen barsten. 

Dat recht duwen gebeurde met een snelheid van 1 mm per dag en heeft dus in 

totaal meer dan 1 jaar geduurd. 

 

Na het verlaten van de brasserie rechts afslaan en voorlangs de hoeve je weg 

vervolgen. 

 

Voorbij de parkeerplaats linksaf. 

 

Na 650 m bij fietspad rechtsaf. 

 

Na 100 m het wandelpad rechtsaf nemen. 

 

Via een vlonder links de Dentgenbacherbeek oversteken. 

 

Dit pad komt uit bij het parkeerterrein van GaiaZoo. 

 

Volg het fietspad langs het parkeerterrein. 

 

Via 2 rotondes de N300 oversteken.  

 

Ga de 2e rotonde driekwart rond over het fietspad, 2e afslag, Dentgenbacherweg.  

 

Na 100 m weg fietspad linksaf. Rechts van je ligt een vijver. 

 

Dit fietspad rechtdoor blijven volgen over 450 m. De zijpaden links en rechts negeren. 

 

Aan het eind rechts aanhouden (Seghemanstraat). 

 

Bij T-splitsing met brede straat (Strijthagerweg) deze schuin naar rechts oversteken. 

 

Linksaf (Callistusstraat). 

 

1e weg links (Doctor Poelsstraat). 



 

1e weg rechts (Laurentiusstraat). 

 

T-splitsing linksaf (Slingerweg). 

 

Bij kruising rechtsaf (Sint Hubertuslaan). 

 

Rechts ligt de ingang van de Botanische tuin. 

 

Botanische tuin 
De botanische is tuin aangelegd als een monumentale Engelse landschapstuin. 

De soorten  zijn in perken geplant en niet zoals bijvoorbeeld in de heemtuin 

van IVN Munstergeleen in hun eigen biotoop te zien. Toch is het zeer de 

moeite waard om deze tuin in voorjaar of zomer te bezoeken. 

 

Weg rechtsaanhoudend vervolgen langs de kerk (Doctor Nolensstraat) 

 

Bij T-splitsing rechtsaf (Oude Tunnelweg). 

 

Kruising rechtdoor en weg vervolgen over trottoir links. 

 

Bij de volgende kruising (Tunnelweg) schuin naar rechts oversteken en het fiets- 

voetpad volgen. 

 

Rechts beneden ligt Hotel-Restaurant Winselerhof. 

 

Na 200 m bij een onopvallend voetpad bergop rechtsaf. 

 

Degenen die niet over de top van de Wilhelminaberg willen lopen vervolgen het 

fietspad rechtdoor. Na 900 m bereik je een verharde klinkerweg. Hier rechts afslaan. 

Na 300 m bereik je de parkeerplaats van de Overstehof, het startpunt van deze 

wandeling.  

 

Volg het pad bergop, de paden links, rechts negeren. 

 

Bij T-splitsing scherp naar links, paden links, rechts negeren. 

 

T-splitsing links. 

 

Pad naar rechts negeren. 

 

Vervolgens rechts aanhouden en langs de hal van SnowWorld aan je linkerhand naar 

de top van de Wilhelminaberg. 

 

Wilhelminaberg 
De Wilhelminaberg is de grootste mijnsteenberg van Nederland. Het 

mijnsteenpuin uit de gangen van de mijn is hier opgeslagen. Tegen de helling 

werd skibaan SnowWorld gebouwd.  



Als je de berg oploopt zie je het zwarte gesteente overal liggen. Boven op de 

top heb je een weids uitzicht over de omgeving. Aan de voet van de helling 

staat nog een oud schachtwiel van de mijn. 

 

Nadat je van het uitzicht hebt genoten de ruim 500 trappen naar beneden afdalen. 

 

Over de vlonder tot aan de verharde klinkerweg doorlopen. 

 

Hier rechts afslaan. 

 

Na 250 m passeer je rechts het fietspand van de alternatieve route om de 

Wilhelminaberg heen. 

 

300 m verderop bereik je de parkeerplaats van de Overstehof, het startpunt van deze 

wandeling. 

 


