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We verlaten WinselerHof door de hoofdpoort 
en steken direct s chuin over een oude 
eikenlaan in die dood lijkt te lopen op een 
heuvel, maar die ooit langer moet zijn 
geweest toen deze kunstmatige hoogte - de 
Wilhelminaberg van mijnafval - er nog niet 
lag. Rechts houdend en gestaag stijgend 
bereiken we al snel een vijfsprong waar we 
rechts gaan en de wandelpaaltjes route 
groen voorschrijven. Om het terrein van de 
WinselerHof heen gaat het met links de 
bosrand en rechts, al duidelijk lager gelegen, 

het hotelcomplex. Als op een dieper Alpen
weitje ligt daar de net geplante uitbreiding 
van de eigen wijngaard . Dan sluit het hier 
nog lage bos zich geheel om ons heen en 
even later openbaart zich rechts een visvijver 
die deel uitmaakt van de loop van de 
Strijthagerbeek. Hetzelfde water nota bene 
dat ontspringt in de trattoria onder het 
hoofdgebouw van de WinselerHof. Een put in 
de trattoria toont dit punt nog. Van hieruit 
stroomt het water onder de tegenoverlig
gende Romezaal door [die daarom als 

Venetië of Amsterdam gebouwd is op palen) 
het natuurgebied in. 

De vijver is geen natuurlijke maar tijdens de 
crisis van de jaren dertig van de 2os•• eeuw 
uitgegraven - als werkgelegenheidsproject 
- tot roeivijver; opdrachtgever: Hubertus 
Keijbets, de toenmalige herenboer van de 
WinselerHof. Camille Oostwegel heeft de 
waterpartij daarom tot 'Hubertus-vijver' laten 
dopen. 



Driekwart eeuw later oogt het geheel als 

puur natuur; wat opvalt zijn de majestu

euze beuken van het hellingbos aan de 

overkant. Waar de beek uit de vijver 

stroomt, steken we over via een houten 

brug. Bij de T-splitsing gaan we naar 

links, verder de berg op . In het beuken

bos waan je je in een of ander Midden

Europees land; diep beneden ons stroomt 

de Strijthagerbeek, tussen twee heuvel

wallen door, noordwaarts. Alles in dit, 

tijdens de wandeling nog voorjaarsbos, 

ademt de geur van net gevallen regen op 

jong, ontluikend groen . Merels fluiten 

alom, in de verte roffelt een specht. 

Bij een kleine viersprong gaan we 

rechtdoor, steeds verder omhoog tot we · 

plotseling tussen de sparren staan. 

Hoogstwaarschijnlijk geplant in de 

nadagen van de mijntijd toen sparren

stammen nog werden gebruikt als 

stutten in de mijngangen; met het sluiten 

van de mijnen werden de bomen 

overbodig en mochten ze uitgroeien tot 

de lange donkergroene masten die ze 

thans zijn. Al blijven ze een vreemde eend 

in de bijt van dit loofbomen bos. 

We volgen de groen gemarkeerde 

paaltjes en negeren het links afslaande 

rood. Bij de daarop volgende T-splitsing 

gaan we links. Het pad daalt om uit te 

komen op een kleine geasfalteerde weg 

die rechts gaande, ons terug zou leiden 

naar WinselerHof. Maar wij gaan links, 

echter niet dan nadat we eerst nog even 

hebben omgekeken naar het adembene

mende beeld van het pad dat we zojuist 

afdaalden tussen de enorme beuken 

door. Dit hellingbos, ligt het echt in 

Nederland? 

De afdaling heeft ons teruggebracht tot 

het niveau van de Strijthagerbeek en nu 

zien we hoe het stroompje als een 

parelketting de ene aan de volgende 

vijver rijgt. Sommige ogen volledig 



"Of wat te denken 
van een steil stukje 
zanderige wand met 
mosjes die de 
aanwezigheid van 
koper in de bodem 
lijken te verraden." 

natuurlijk, andere zijn duidelijk als 
viswater gecultiveerd. Niemand die dat 
beter weet dan de reiger die zijn kans 
afwacht, maar de gigantische karper die 
we even later zullen lokaliseren, is toch 
echt een maat te groot voor hem. 
Intussen zijn we linksaf de asfaltweg 
opgegaan om daarna direct weer rechts 
te nemen, nu rood én groen gemarkeerd, 
met een piepklein, half weggedoken 
meertje aan de rechterhand. Nu volgen 
we de route van de achtereenvolgende 
vijvers (aan de linkerhand) met rechts, 

tershuis en pachthof en in schitterend 
gerenoveerde staat, maar - de adder 
onder het financiële gras - mét onder
houdsplicht. In de laatste oorlogsjaren 
woonde hier de kunstenaar Aad de Haas 
die er in die tijd de paneeldeuren in de 
salons beschilderde welke bij de renova
tie in deze staat gelaten zijn . 

Precies op de kop van de laatste vijver 
ligt, weggedoken in een idyllisch hoekje 
groen, de Strijthagermolen, een enorme 
hoeve met watermolen. Ook te koop, 

alweer, een hellingbos. Ineens valt ons maar voor liefst twee keer het symboli-
oog op wilde aronskelken . En een sche bedrag, zeg een grijpdubbeltje. We 
vreemde pluk hulst als onderbegroeiings- lopen er rechts voor een kwart omheen, 
intermezzo . Of wat te denken van een 
steil stukje zanderige wand met mosjes 
die de aanwezigheid van koper in de 
bodem lijken te verraden. 

Als de laatste vijver opduikt, torent daar 
aan de overkant Kasteel Strijthagen. 
Momenteel voor een symbolische 
grijpstuiver te koop inclusief rentmees-

wijken even wat verder naar rechts voor 
een blik op een typisch Limburgs 
hoogstamboomgaardje met ertegenover 
twee machtige beuken die zich met 
enorme tenen in de grond lijken te 
verankeren. Terug naar de molen volgen 
we de rondgang tot we al spoedig rechtsaf 
kunnen, opnieuw met de beek mee. Nu 
openbaart zich het misschien wel mooiste 



onderdeel van de wandeling. Lopend op 
de flanken van het hellingbos - met ook 
plotseling weer een heel veldje hulst onder 
beuken - zien we diep onder ons de beek, 
nog sterker meanderend dan eerst. Op de 
minder hoge oever aan de overkant ontwaren 
we tussen de bomen door paarden in een 
wei. Kan zo het paradijs eruit hebben gezien? 
Na enkele honderden meters keren we om 
en pakken de route rond de molen weer op; 
aan zijn westflank zien we nu het enorme 
schoepenrad, werkeloos. Het weer in gang 
zetten ervan komt wel bovenop het symboli
sche aankoopbedrag ... Het water doet de 
rest. Wij laten het er even bij zitten en 
klimmen het paadje op dat terugvoert naar 
de vijver van het kasteel. We ronden de vijver 
die we aan de linkerhand houden tot we 
tegen de pachthof van het kasteel aanlopen. 
Daar rechts en vervolgens links een asfalt
weg op. Nu wordt duidelijk dat alleen de 
pachthof al de grootte heeft van een kasteel. 
De asfaltweg verder volgend, komen we bij 
een punt waar we linksaf tussen twee vijvers 
door kunnen steken. Om aan de overkant uit 
te komen op het pad dat we eerder in 
tegenovergestelde richting liepen . Een steile 
klim volgt. Nu we de vijvers en de beek aan 
de rechterhand hebben, oogt het landschap 
niettemin als nieuw en onbekend. Even na de 
viersprong van de heenweg - die we ook nu 
recht oversteken - dient zich een pad aan 
linksaf door een lager bos. Hier waren 
twintig jaar geleden nog uitgestrekte 
akkers, inmiddels rijzen de, voornamelijk 
beuken, als een menigte groene potloden 
massaal uit de grond; het noodzakelijke 
uitdunnen van dit woud in wording zal niet 
veraf meer zijn. 

Een kleine kruising is gemarkeerd met vier 
paaltjes in rood en groen; we steken recht 
over en gaan zo ongemerkt het eigen terrein 
van de WinselerHof weer op. Ineens komen 
we uit op wat van oudsher een voorname 
laan moet zijn geweest. Als ware majesteiten 
rijzen hier een heel aantal eiken op. Met aan 
het eind ervan plotseling weer het volle zicht 
op de WinselerHof .. Waar op de cour of in 
Luigi's Trattoria het drankje en hapje 
wachten voor het nabespreken en -genieten 
van deze schitterende wandeltocht. • 

-7 www.natuurmonumenten.nl 

/strijthag e rbeekda l 

11 




