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Praktische informatie:

Afstand: 12 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Eygelshoven
Dentgenbachweg 28
6469 XV Eygelshoven
Coördinaten: 50°53'25" N   6°2'47" E

Horeca: 
In centrum

Kasteel Erenstein
Kerkradersteenweg 4
6468 PA Kerkrade

1. Loop vanaf overweg (sp. 2 eerst weg oversteken) ri bebouwing. 
Halverwege afdaling kruising asfaltwegje RA en (let op!) bijna 
gelijk schuin LA trapje af en beneden LA (Kievitstraat). Kruispunt 
Nachtegaalstraat RA, dalend tegelwandelpad links van weg strak 
langs bakstenen schuur. Na knikje en draaihekje taludpad volgen. 
Na 500m, direct na betonplaat over (droge) greppel, scherp LA, 
pad maakt gelijk flauwe rechterbocht en blijf het volgen.  
In volgende flauwe rechterbocht ziet u links diepliggend grasland. 
Na stukje tussen hekken aan einde LA, halfverhard pad met links 
grasland, rechts bos en verderop bankje. Let op: 30m voor einde 
(u ziet daar 3 zwerfkeien en straat) LA afdalen naar beek en 
daarvoor RA. Na kort trapje LA, kruis beekje en ga op 2 kruispun-
ten RD. Aan einde RA, passeer plein links van u (Laurastraat).  
Op ongelijk kruispunt RD ri kerk. Voor die kerk met rechterbocht 
meegaan (St. Hubertusstraat). Aan einde LA (Kleine Stegel),  
volg na rechterbocht Fringslaan + Spoorstraat.
 
2. Aan einde LA (Wolfsweg), spoor over en RD blijven gaan, 
asfaltweg, verderop asfaltpad. Voor brug RA en klaphekje door 
(Wormdal). Loop prachtig pad langs meanderende beek van ruim 
1½ km helemaal uit. Neem onderweg de tijd om van bijzondere 
schoonheid en rust te genieten. Na die 1½ km en rechterbocht 
(even daarvoor rechterpad naar visvijver negeren) klaphekje  
door en voorzichtig spoor oversteken. Aan einde op drukke  
weg LA en bijna gelijk RA (Kloosterbosvoetpad).  

Wis en waarachtig, in ons land hebben we een heus stuwmeer! En niet zo’n 
kleintje ook. Voordat u in Eygelshoven aan de koffie gaat, kuiert u eerst een 
klein uurtje door een prachtig ravijnbos met beekje. Na het dorp wandelt u 
enkele kilometers langs grensbeek de Worm door het paradijselijke 
Wormdal. Wat zult u zich daar vergapen aan de zeer uitbundige flora! 

Via Haanrade gaat de tocht langs een paar groenstroken naar stuwmeer 
Cranenweyer. Halverwege de rondwandeling daaromheen loopt u langs 
Kasteel Erenstein, waar het op het terrasje goed toeven is.
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Honden: aan de lijn

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1326/7608

http://routefabriek.nl/routekaart/1326/7608
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Voor begraafplaats schuin naar links lange trap op. Boven RA  
(Van Rijnstraat). 10m na huisnr 37 RA, volg breed pad langs hek. 
Rechts ziet u grassportveldje. Halverwege dat gras trappad naar 
links negeren en daarna bij graslandpunt LA bos in, breed halfver-
hard dalend pad, links beneden ziet u wat huizen, loop pad uit.
 
3. Aan einde LA, loop asfaltpad uit, negeer zijpaden.  
Na 300m aan einde (een omgekeerde Y-splitsing) schuin RA en  
na 10m op asfaltweg RD. Na dalende weg op 1e kruising LA, wat 
verderop ziet u rechts graslanden. Op kruispunt na huisnr 88 RA 
(Vinkerstraat, staat verderop), blijf weg volgen. Aan einde LA 
(Eygelshovergracht) en gelijk RA (Bernard Pothaststraat).  
Na kapelletje LA (Joseph Rietrastraat), kort daarna snelweg en 
spoor oversteken. 50m daarna bij bordje Bosweidenweg RD! bos 
in, kort daarna op 1e pad schuin RA. Na betonpalen op driesprong 
RA en na 10m dalende pad naar rechts negeren. Ruim voor 
stuwmeer LA. Volg consequent paden langs stuwmeer, onderweg 
op asfaltwegje even LA en RA om weer langs meer te komen, 
negeer daarna zijpaden. Na kleine km gaat meer over in moeras-
bos en blijf ook daar RD gaan. Kort daarna volgt breed wandelpad 
met rechts beek, pad gaat verderop brugje over. Direct daarna  
LA, passeer rechts van u vijver, verderop ziet u links beek weer.  
Op asfaltwegkruising RA, passeer links van u Kasteel Erenstein.
 
4. Op hoek daarvan (dus niet te ver doorlopen) RA, wandelpad 
met rechts vijver. Daarna met links/rechts-knikje brugje over, 
rechts veel grotere vijver en blijf daar langs, wordt verderop 
asfaltwegje langs stuwmeer. Na 500m in haakse linkerbocht van 
weg RD. U passeert 2 grote zwerfkeien en na 30m een houten 
balk, na 100m ziet u stuwmeer weer. Loop pad van 500m bijna 
helemaal uit, onderweg ziet u links waterzuivering. Let op: kort  
na rechtopstaande spoorbiels, nog 20m voor einde, RA.  
Op kruising met asfaltwegje RD. In linkerbochtje ziet u rechts 
stukje grasland. Daarna op parkeerplaats RD en verder gaan over 
asfaltweg met gelijk linkerbocht. Aan einde bij drukke weg RA 
naar het station.
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