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Route naar idee van: Harrie Vinders.
Lid bewonersplatform Kerkrade-oost.

WETENSWAARDIGHEDEN
•

Startpunt: Museumplein. Hier kunt u uw auto
parkeren.

•

Duur: 45 tot 70 minuten.

•

Heuvelachtig

•

Niet geschikt voor mensen die moeilijk ter
been zijn.

•

Niet geschikt voor kinderwagens.

•

Stevig schoeisel is aanbevolen.

•

De route kan men ook starten bij punt 18 in
deze routebeschrijving:
Hoek Hammolenweg/Wijngracht,
(Tegenover hotel Erenstein/Brughof)

?
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ROUTEBESCHRIJVING

1

Loop vanuit het Museumplein naar de
spoorweg overgang. Links en rechts passeert
u machines uit het verleden. Steek de straat over
en ga enkele meters naar rechts.

2

Neem nu de 1e weg links. Nullanderbergsweg.

Volg de verharde weg tot in de bocht.

3

Ga hier naar links. (onverharde weg, bergaf)
U loopt nu door een bos van beuken, eiken,
berken en acacia’s

4

Het pad een geruime tijd blijven volgen tot
aan een trap, dan naar links.
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5

U daalt nu af, richting Anstelerbeek ook
Anselerbeek genoemd.

Deze beek ontspringt in Duitsland en stroomt aan
de zuidkant Kerkrade binnen, wordt op Kerkraads
grondgebied nog door diverse stroompjes gevoed
en stroomt in Kerkrade-noord in de grensrivier de
Worm.

6
7

Einde trap, u gaat naar rechts.

Bij een driesprong gaat u naar rechts.
De beek blijven volgen.
(Links van u ligt een ijzeren plaat over de beek)
De weg vlak langs de beek blijven volgen totdat
de weg iets naar rechts van de beek afbuigt. Het
pad naar rechts, in de bocht, passeert u.
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8

Bij het volgende pad naar rechts, gaat u, tussen 2 bomen, bergop. (Trap)

9

Na een tijdje klimmen gaat u bij een driesprong naar rechts en klimt u verder
omhoog,
U ziet een mooi panorama als u naar rechts kijkt.

10

Boven komt u op een verharde weg.
U gaat naar links. Rechts van u ligt
het “ Hamboskapelsje”.

Uiteraard is een bezoek aan de kapel de moeite
waard al is het maar om even uit te blazen van
de klim die u zojuist gemaakt heeft,
De kapel werd in 1937 in gebruik genomen.
Links van de kapel ligt een kerkhof.
Maar u moet de weg rechtdoor vervolgen.
5

U passeert ( links van u) een bouwsel dat van
oudsher in de volksmond “der tempel” heet.
De tempel is in 1938 als schuilgelegenheid
met toiletten gebouwd omdat het Hambos,
in die tijd, het enige wandel en recreatie
gebied van Kerkrade was.

11

Op een splitsing gaat u rechts. ( naar
boven)

12

Boven aangekomen op een driesprong
gaat u naar links (naar beneden).
Alvorens u naar beneden gaat ziet u rechts van
u, een mooie plek, plateau met banken, om even
uit te rusten.

6

13

Beneden aangekomen gaat u naar rechts,
een trap af.

U komt nu in een bocht van een drukke verkeersweg. Deze weg moet u oversteken.
(VOORZICHTIG OVERSTEKEN)

14

!

Aan de overkant het pad, dat bergaf gaat
volgen.

Aan de rechterkant ziet u een vijver, iets verderop, niet zichtbaar, ligt een tweede vijver. Deze
vijvers worden in de volksmond VVV vijvers
genoemd omdat het de VVV was, in 1935 opgericht, die het initiatief tot de aanleg van de
vijvers nam en er zitbanken bij plaatste. De vijvers
worden nog steeds gebruikt door hobbyvissers

Staande voor de vijver: gaat u dertig meter naar
rechts dan ziet u aan uw rechterhand een bron.

15

Blijf echter, om de route te vervolgen
links aanhouden, een pad bergaf, langs
een groen hekwerk. Dit pad volgen tot aan de
verkeersweg
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16

Nu gaat u rechtsaf richting kasteel Erenstein. Na enkele honderden meters ziet u
rechts van u het Elisabeth Stift.
Het Elisabeth stift is gebouwd in 1877 en was
het eerste ziekenhuis in Kerkrade.

In dit gebouw is thans een bejaardenoord gevestigd voor kloosterzusters, een dependance van
de Hamboskliniek (verpleegkliniek) en een kinderopvang
Is de poort open, loop dan gerust naar binnen om
een rondje in de tuin van het klooster te maken.
Op 2 oktober 1944 sneuvelde in de tuin van het
stift een sergeant van de Amerikaanse Old
Hickory divisie, de bevrijders van Kerkrade.
Op de zuil rechts ziet u een herinneringsplaquette.

17

Vervolg uw weg richting kasteel
Erenstein.

Een eindje verderop ziet u, aan de linkerkant,
een woonhuis met mooie mozaïek. Bij het met
verkeerslichten voorziene kruispunt ziet u aan de
overkant Hotel Erenstein/Brughof.
Hier kunt u een drankje/hapje nuttigen.
8

18

De route van het ommetje gaat rechtsaf
over het voetgangersgedeelte.
(LET OP: aan uw linkerhand
loopt een fietspad)

19

!

Bij een trap rechtsaf. (naar boven)

20

Op driesprong rechts aanhouden.
Nu altijd rechtdoor lopen.
Rechts van u, ziet u het Stift van de achterkant
Links van u loopt de spoordijk van het z.g.
miljoenenlijntje, zogenoemd omdat de lijn,
de bouw begon in 1925 en kwam gereed
in 1934, per kilometer 1 miljoen gulden kostte.
Na enige tijd gaat het weer flink bergop.
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21

Bij een driesprong gaat u links. De laatste
klim in het ommetje. Boven aangekomen
laat u de brug rechts van u. U loopt rechtdoor.
De brug voert naar de VVV vijvers. Overigens
de moeite waard om even van de route af te
wijken.

22

Bij de verharde weg gaat u naar links en
u komt bij het vertrekpunt van het
“OMMETJE HAMBOS”.
Bent u bij punt 18 van de routebeschrijving
begonnen dan gaat u voor de spoorwegovergang
naar rechts en vervolgt u uw weg bij punt 3.

WIJ HOPEN DAT U PLEZIER GEHAD
HEEFT AAN ONS “ OMMETJE HAMBOS.”
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Bewonersplatform
Kerkrade-Oost

Wie zijn wij?
Wij zijn een platform van bewoners in KerkradeOost die een aantal jaren geleden in het leven is
geroepen door de gemeente Kerkrade.
Bewonersplatform en Gemeente werken samen
aan het bevorderen van bewonersparticipatie in
het kader van leefbaarheid en wijkontwikkeling.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de expertise
en deskundigheid van het bewonersplatform.
Denk hierbij aan de communicatie met burgers,
het bespreekbaar maken van signalen uit de wijk
in het wijkplatform en het bevragen door een bewonersplatform van burgers over plannen op het
gebied van wijkontwikkeling.
Het bewonersplatform is er voor bewoners van
Kerkrade–Oost, te weten: Haanrade, Rolduckerveld, Holz, Centrum, Mucherveld, Nulland, Bleijerheide, Chevremont en Erensteinerveld.

13

Bent u inwoner van Kerkrade-oost
en heeft u interesse in onze activiteiten
kijk dan op www.kerkrade-oost.nl
Of neem contact op:
Email: info@kerkrade-oost.nl
Tel. 06 16 899 408

Mede gesubsidieerd door de

“Europees landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland”

Wijkplatform Kerkrade-oost

