Welkom in
de Anstelvallei
en Nieuw Ehrenstein

Deze wandeling
wordt u gratis
aangeboden door
Stichting het
Limburgs Landschap
en Brasserie Nieuw
Ehrenstein

Parkeerplaats
Uitkijkpunt
Route geblokkeerd
wandelsuggesties
[niet gemarkeerd]
Blauw [1.700 m]
Rood [4.300 m]

Brasserie Nieuw Ehrenstein
Nieuw-Erensteinerweg 5,
6468 PB, Kerkrade
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Anstelvallei
Als een groene long ligt de Anstelvallei ingeklemd tussen Kerkrade en de
Buitenring Parkstad, hier vergeet u al snel de drukte van de regio Parkstad.
Afwisseling is hier troef. Rondom de Craneweyer liggen fraaie hellingbossen,
akkers, bronbeken, heggen en hoogstamboogaarden. De monumentale Hoeve
Nieuw Ehrenstein met de 18e eeuwse villa maken het plaatje compleet.

Stuwmeer
De Craneweyer is het enige stuwmeer van Nederland. Het is aangelegd om overstromingen in Eygelshoven te voorkomen en herbergt tot wel 800.000 m3 water!
Op en rond het stuwmeer is altijd wat te beleven, vissers gooien er de hengel uit
en de vele eenden en ganzen zijn niet te missen. Ook de ijsvogel, die vaak als een
‘blauwe flits’ voorbij vliegt is hier kind aan huis.

Nieuw Ehrenstein
Erfgoed en natuur; dat is op en top Het Limburgs Landschap. Niet te missen is
de imposante Hoeve Nieuw Ehrenstein. Voor het eerst sinds 250 jaar toegankelijk;
u kunt er heerlijk vertoeven in de gelijknamige brasserie. Het Limburgs Landschap
is nu bezig om de villa te restaureren. De buitenkant is klaar en daardoor is de
uitstraling van de villa tot in de verre omgeving te bewonderen.

Hellingbos
Het hellingbos ligt aan de andere zijde van de Craneweyer. Wel even anders dan
de openheid rondom Nieuw Ehrenstein. Imposant zijn de 100 jaar oude beuken
die met 35 meter tot de hoogste bomen van Limburg behoren.

Beschermers weten meer!
In het 416 pagina dikke ‘Uit en thuis bij Het Limburgs
Landschap’ kunt u meer lezen over de Anstelvallei,
Hoeves Klarenanstel en Nieuw Ehrenstein, de Craneweyer
etc. Maar ook over die andere 80 natuurgebieden en
22 erfgoedlocaties van Het Limburgs Landschap.

Welkomstcadeau
Dit Uit en thuisboek ontvangt u als welkomstcadeau
bij een donateurschap [€ 22,50 per jaar] van Het
Limburgs Landschap. Kijk op onze website of mail
[info@limburgs-landschap.nl] voor meer informatie.

www.limburgs-landschap.nl

