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X Rondwandeling van 5,4 km.
X Startpunt: Strijthagermolen, Strijthagermolenweg 1 Landgraaf
X OV: Bushalte Mondo Verde (of Bushalte SnowWorld
400 en dan starten vanaf Overstehof)
 bos en een
X Karakteristiek: pittige stijging door weelderig

300 – urban uitzicht
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Loop richting de Strijthagermolen en ga na
de brug meteen LA een wandelpad op langs
de beek en door een draaihekje het beekdal
in. Bij de T-splitsing RA, dan het 2e pad LA
en vervolgens RA een pad omhoog dat
langs een wei loopt met twee zitbankjes.
Boven in het bos ga je rechtdoor op een pad
dat van links komt. Dit slingerpad volgen.
Ga het eerste pad RA naar beneden. Bij het
asfaltpad steek je dit schuin naar rechts
over, LA en houd dan links aan, het brede
pad omhoog en laat de vijver achter je. Bij
een kruising van bospaden rechtdoor en
bij de Y-splitsing LA: het pad gaat nu door
een half open plek in het bos. Weer tussen
de bomen wordt het pad breder. Negeer
een pad van rechts, maar bij de T-splitsing
RA omlaag, kort daarna bij de Y-splitsing LA
weer omhoog. Rechts beneden stroomt de
Strijthagerbeek, die we nu een tijdje volgen.
Bij de Y-splitsing RA, parallel aan de beek.
Je komt bij landgoed Winselerhof, daar bij
de T-splitsing RA over een houten bruggetje.
Volg het pad langs de bosrand. Neem het
eerste pad RA omhoog, houd rechts aan,
negeer het pad van links, maar ga LA op
het verharde fietspad. Bij de Y-splitsing RA,
je verlaat het fietspad, en bij de volgende
Y-splitsing weer RA. Het pad komt uit op een
ander pad, hier RA, en dan bij de Y-sprong
meteen LA, langs de manege. Loop door
tot het toegangshek van de manege en ga
hier RA steil omhoog over een steenkolen
gruispad. Hier begint de leuke klim naar de
Wilhelminaberg. Het steile pad met boomwortels loopt omhoog over een soort graat.
Let op, mountainbikers! Aan het eind van de
graat RA, bij een kruising van paden rechtdoor, negeer een pad van links, en dan bij
de Y-splitsing het brede pad rechts omlaag
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volgen. Neem nu in de bocht het paadje LA.
Dit gaat nu een tijd op gelijke hoogte over
een richel tot een Y-sprong, hier LA alsmaar
omhoog blijven gaan, bij de verharde weg
LA, omhoog tot de skihal en dan klim je
rechts naar de top.
Gefeliciteerd! Je staat op de top
van de Wilhelminaberg!
Naar beneden volg je eerst weer de verharde weg, tot op de plek waar je van beneden
erop kwam, sla hier nu LA het mountainbikepad op. Volg dit pad slingerend naar beneden. Ga rechtdoor bij de Y-splitsing waar
het mountainbikepad links afbuigt. Op de
klinkerweg RA en dan na 25m LA onverhard
en vrijwel direct bij de Y-splitsing LA tussen
de struiken door.
Bij een bankje kom je weer op het mountainbikepad, hier LA. Buig rechtsaf waar
een pad van links komt. Na de bocht links
tussen de bomen naar beneden. Op het
lager gelegen pad weer LA. Dan het eerste
pad scherp RA. Dit komt uit op het verharde
fietspad: oversteken en LA naar beneden tot
de Overstehofweg. Deze oversteken en dan
RA over het voetpad. Bij het tweede bankje
bij de Y-sprong ga RA door het gras. Na de
picknickplaats RA over het asfaltpad naar
beneden en dan LA over de Overstehof
weg. Volg de weg, ga LA bij de T-splitsing
ri Kasteel Strijthagen (Rouenhof). Bij de
Y-splitsing RA ri het kasteel. Ga links van
de witte houten poort, door een deur het
park in. Bij de visvijver LA om het kasteel
en blijf dan om de vijver heen lopen, langs
een boswachtershuisje, over een bruggetje
totdat je links met trapje naar beneden bij
de Strijthagermolen uitkomt. Volg de beek
tot de parkeerplaats.

