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Een afwisselende wandeling langs de Geleenbeek, het Windraker recreatiegebied en over de Wanenberg 
waar u prachtig uitzicht heeft. De route heeft enkele lichte hellingen. Ook kunt u de kapel van Pater Karel 
bezoeken.    

 
 

Startpunt: Parkeerplaats voor voormalig gemeentehuis, Geleenstraat 2, Munstergeleen.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 13,33 km  3 uur  63 m  108 m 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 

 
 

124 MUNSTERGELEEN 13,3 km 
 

1. Met uw rug naar het voormalige gemeentehuis 
Geleenstraat 2, gaat u L en meteen daarna gaat u 
L (Aan de Kerkheuvel), over de  
klinkerweg/voetpad met links de zijkant van de 
voormalige lunchroom. De klinkerweg buigt naar 
rechts. Aan de T-splitsing gaat u L.   
 

2. Vlak daarna gaat u, vóór brug bij het 
Glanismonument (zie infobordjes) bij 
afsluitboom, via klaphek R en volg het pad met 
links de Geleenbeek.  Negeer zijpaadjes. Negeer 
na ruim 400 m, waar de meanderende beek een 
grote lus naar links maakt, grind- bospad rechts 
omhoog en loop verder RD over het pad langs de 
beek. Ga door het klaphek en steek via brug de 
beek over. Steek via de oversteekplaats 
voorzichtig de doorgaande weg over en ga R over 
het tweerichtingsfietspad. Steek weer de brug 
over en ga dan meteen L over het volgende twee- 
richtingsfietspad, met links de Geleenbeek. Aan 
de 4-sprong, met links een brug en gaat u R het 
halfverharde paadje  omhoog, dat boven in de 
Sittardse wijk Leyenbroek, een klinkerweg wordt.  
 

(Links ziet u de kerktoren (1928) van het voormalige 
klooster van de Missionarissen van het H. Hart in de 
buurt Leyenbroek). 
 

Aan de T-splitsing gaat u L.  
 

3. Meteen daarna gaat u R (Oude Heerlenerweg). 
Steek na 400 m, via oversteekplaats. de 
doorgaande weg over en ga R over het trottoir. 
Na ruim 50 m gaat u bij huisnr. 44 L (Breijhaag) 
het asfaltpad omhoog. Het pad buigt naar rechts 
en negeer dan meteen zijpad links omhoog en u 
passeert meteen rechts een oorlogsbunker.  
 

(U loopt hier langs de achtertuinen van de woningen 
van de villawijk “de Kollenberg”. Aardigheidje: In deze 
villawijk werd de tv-komedieserie Ma Flodder 
opgenomen).  
 

Aan de 4-sprong, bij trapje, gaat u RD 
(Sjteinpaedje) het pad verder omhoog met links 
de villawijk Kolleberg.  
 

4. Boven aan de 4-sprong, einde villawijk,  gaat u 
RD het smalle pad verder omhoog, met een eindje 
verder rechts van u de bosrand. Aan de 3-sprong, 
einde akker, gaat u RD over het bospad. Negeer 
zijpaden. Na 400 m gaat u, aan de T-splitsing bij 
veldkruis, R de veldweg omhoog met rechts de 
bosrand.  
 

(U bent nu boven op de Kollenberg en u loopt nu aan 
de rand van het Plateau van Doenrade). 
 

Na 200 m wordt de veldweg een dalende smalle 
holle asfaltweg. Negeer zijpad links omhoog. 
Beneden passeert u de parkeerplaats van Huize 
Watersley.  
 

(U kunt hier even naar de voorkant van Huize 
Watersley lopen, dat in 1752 gebouwd is als  
landhuis (jachtslot Huize Watersley)  en later is 
uitgebreid tot het huidige complex. Sinds 1876 is het 
gebruikt door verschillende uit Duitsland verdreven 
congregaties, waarvan de Franciscanen het langst in 
het klooster hebben gewoond.  
 

Sinds 1967 was het complex in bezit van diverse 
maatschappelijke organisaties. In 2022 is het 
verbouwd tot multifunctioneel centrum o.a. hotel, 
restaurant, wonen, werken, sporten).  
 

Negeer voorbij de witte boerderij (no. 2) met 
bijzonder muurkruis zijweg links.  
 

(Dit is hoeve Watersleyerhof voor het eerst genoemd 
begin 16e eeuw).  
 

Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u RD (fr. 34) de 
smalle asfaltweg omhoog. (Kijk halverwege nog 
even achterom). Boven aan de 3-sprong in de 
buurtschap Windraak gaat u RD (Sittarderweg). 
 

(Even verder passeert u links de mooie tuin (no.35) 
van het klooster “Huize Seraphine” (Liefdeszuster 
van het Kostbaar Bloed, een in 1862 gestichte 
congregatie, opgericht door zuster Seraphine, 
Vandaar de kloosternaam).  
 

Aan de voorrangsweg bij wegkruis steekt u over 
en gaat u R langs het benzinestation.  
 

(Als u hier 50 m naar L gaat, komt u bij brasserie  
Windraak 31, een leuke pauzeplek).  
 

Neem de 1e weg links (Windraak, verbodsbord 
voor auto’s) over de asfaltweg.  Negeer vlak 
daarna zijweg rechts (Eusselingsweg) en loop 
verder door de buurtschap Windraak omlaag. Na 
250 m, voorbij de rijksmonumentale voormalige 
witte carréboerderij (19e eeuw), waar drie wilgen 
voor staan, loopt u over het parallelle 
asfaltpaadje.  Aan de 3-sprong gaat u L 
(Botkuilweg) richting parkeerplaats en Heemtuin. 
Negeer zijpaden en volg RD (rood/blauw)  de 
dalende smalle asfaltweg 
 

5. Beneden aan de 3-sprong gaat u scherp R over 
de asfaltweg.    
 

(Als u hier 10 m RD loopt, ziet u links boven 
wijngaard Wanenberg).  
 

Na 50 m gaat u L het bospad omhoog. Boven  
gaat u aan de 3-sprong  RD. Aan de volgende  
3-sprong gaat u RD en blijf de kleine bordjes 
richting Heemtuin volgen.  
 

(Even verder loopt u tussen de akkers door. Hier 
heeft u mooi uitzicht op o.a. de Chemelot campus 
met o.a. DSM, Sabic en de Brightlands campus, het 
Zuyderland ziekenhuis, het Fortuna Sittard 
voetbalstadion en het  futuristisch Europees 
hoofdkantoor van Sabic (‘skihelling”). 



 

 

Aan de 3-sprong gaat u L richting Heemtuin, met 
rechts de bosrand en links de akker. Een eindje 
verder buigt het pad rechts het bos in en loopt u 
vervolgens het trappenpad omlaag. Beneden gaat 
u L (wit-rood/geel) de smalle asfaltweg omhoog.  
 

6. Na 100 m gaat u bij zitbank R (rood/geel/wit-
rood) het trappenpad omhoog en volg het pad 
RD. (Bij een picknickbank heeft u weer mooi uitzicht).  
Het pad buigt naar links. Negeer meteen zijpad 
links. Aan de Y-splitsing gaat u R. Let op! Bij 
betonnen paal met de tekst “IVN Heemtuin” gaat 
u R (geel/wit-rood) verder de trap omlaag.  
Voor de volgende trap gaat u L richting ingang 
van de Heemtuin Munstergeleen (die een bezoekje 
waard is).  
 

Beneden bij de hoofdingang en de ‘Andries 
Houbenbeuk’ gaat u L (geel/blauw) de holle 
asfaltweg omhoog. Aan de ruime 3-sprong bij 
zitbanken gaat u R (geel/rood/blauw/wit-rood). 
Loop door tot aan de 3-sprong bij 4 bomen (2 
rechts en 2 links) gaat u L de smalle asfaltweg 
verder omhoog, die een eindje verder een holle 
weg wordt. Boven aan de 3-sprong bij Mariakapel 
(1978) en zitbank in Puth gaat u R.  
 

(De route volgend ziet u boven bij huisnr. 6  in een 
nis een Mariabeeldje met het jaartal 1894).  
 

Aan de voorrangsweg, bij de H. Petrus 
Canisiuskerk (1931) met de grote pastorie, gaat u 
L. Vlak daarna gaat u R (Panoramaweg) omhoog 
richting Sweikhuizen.  Aan de 4-sprong bij  
huisnr. 23 en wegkruis gaat u R (oranje) over de 
veldweg. Negeer zijpad rechts. 
 

7. Steek de asfaltweg over en loop bij zwerfsteen 
en gedichtpaal RD (geel) de holle weg omlaag. 
Aan de 4-sprong bij boomkruis RD. Steek bij  
boomkruis de asfaltweg over en loop RD. Let op! 
Na 50 m gaat u R langs de bosrand en grasveldje 
(mooi uitzicht). Het pad buigt naar links. Negeer 
dalend holle weggetje schuin L het bos in en blijf  
langs de bosrand en akker omlaag lopen. Het pad 
wordt een hol, dalend bospad. Negeer zijpaden 
en volg dit pad, dat beneden een breed pad 
wordt, RD. Negeer beneden zijweg links. 
 

(Rechts passeert u de rijksmonumentale voormalige 
steenfabriek Jozef. Hier werden van 1920 tot 1956 
handmatig stenen gefabriceerd).  
 

Vlak daarna aan de T-splitsing bij groot wegkruis 
(1823), in de buurtschap Daniken gaat u R. 
Meteen daarna gaat u L (rood). U steekt weer de 
Geleenbeek over. Waar de weg naar links buigt, 

neemt u het pad R, parallel aan de spoorlijn 
Sittard-Heerlen. Aan de T-splitsing gaat u R en 
steekt u vervolgens de Geleenbeek over. Volg nu 
het smalle pad, dat even verder parallel aan een 
greppel loopt. Aan de T-splitsing gaat u L over de 
asfaltweg.  
 

8. Aan de voorrangsweg gaat u L over het trottoir. 
Aan de 3-sprong, bij ANWB wegwijzer, loopt u 
verder RD.  Let op! Na 250 m gaat u vóór de brug 
over de  Geleenbeek R, over het brede pad  met 
links van u de Geleenbeek. Een eindje verder gaat 
u bij breed hek door het draaihekje (stegelke) en 
volg het pad verder RD langs de meanderende 
beek.  (Rechts ziet u het voormalig  zusterklooster 
Abshoven (1901)). Via twee draaihekjes loopt u bij 
voetgangersbrug verder RD langs de 48 km lange 
Geleenbeek, die vlakbij Stevensweert in de Maas 
stroomt.  Bij de volgende brug met stuw gaat u R 
over de smalle asfaltweg. Negeer bij zitbank 
bruggetje rechts en loop RD met rechts van u de 
molentak van de Geleenbeek. U passeert links 
een parkeerplaats.  
 

(Als u meteen voorbij de parkeerplaats L de tuin 
inloopt, komt u bij  winkel met religieuze artikelen en 
het Pater Karel museum. Geopend van vrijdag t/m 
zondag van 14.00 tot 17.00 uur. In de mooie tuin 
(elke dag open) staat een Mariagrot en de bijzondere 
kruisweg bestaande uit 15 staties, die  afkomstig zijn 
van de sinds 2011 gesloten  Antonius van Paduakerk 
van de Sittardse wijk Ophoven). 
 

Bij de Pater Karelkapel (een deel van de witte  
boerenhoeve, die u zeker even moet bezoeken),  
steekt u R de brug over.  
 

(De bedevaartkapel van de Heilige Pater Karel wordt 
jaarlijks door circa 50.000 mensen bezocht. De 
devotiekapel maakt deel uit van de voormalige 
dubbele watermolen 'Molen van Cardus Houben', het 
geboortehuis van pater Karel. Pater Karel (1821-
1893) is ingetreden bij de congregatie der 
Passionisten in het Belgische Ere en is later naar het 
klooster Mount Argus bij Dublin gegaan, waar hij in 
1893 is gestorven. Hij werd vermaard door zijn 
genezingskracht. Velen bezochten hem om troost en 
genezing te vinden. Er werden veel wonderbaarlijke 
genezingen gemeld. Hij is in 2007 Heilig verklaard.  
 

Meteen daarna aan de 3-sprong bij muurkruis 
gaat u L over de klinkerweg, die bij de mooie 
Karelhoeve (nr. 6) naar rechts buigt. Aan de 
kruising gaat u L. U komt weer  bij de 
parkeerplaats.

Auteur: Jos Wlazlo.   
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


