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Een gemakkelijke wandeling over verharde veldwegen naar Sweikhuizen waar u kunt pauzeren in Gasterie 
De Bokkeryder met leuk terras. Dan via Puth door het bos en over de Wanenberg terug.  
 

Startadres: Parkeerplaats Wanenberg Boltkuilweg,  Windraak  (Munstergeleen).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 11,43 km  2.40 uur  49 m  107 m 
 

 
 

167. WINDRAAK 11,4 km 

 
1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R 
(Botkuilweg) en aan de T-splitsing gaat U R, ga 
hier over het links van de asfaltweg gelegen pad 
lopen en even verder loopt u door de bebouwde 
kom van het buurtschap Windraak. Negeer bij 
verbodsbord zijweg links. Meteen daarna gaat u 
bij wijnpers (zie infobordje) R over het trottoir 
langs de voorrangsweg en u passeert een garage. 
Neem dan de eerste asfaltweg R 
(Schinnenderweg).   
 

(Hier ligt aan de overkant van de voorrangsweg 
brasserie Windraak 31 met mooi terras).  
 

Volg deze rustige weg circa 1,2 km RD over het 
plateau van Doenrade. Aan de 3-sprong RD. Aan 
de 3-sprong bij bos loopt u verder RD. Aan de 3-
sprong meteen voorbij dit bos gaat u R de smalle 
asfaltweg omlaag langs het Wanenbergbos 
richting Heemtuin. Negeer zijpaden rechts. Na 
ruim 500 m gaat u beneden aan de ruime 3-
sprong bij zitbanken L (geel/rood/blauw).  
 

2. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R (blauw) 
omhoog. Aan de Y-splitsing bij zitbank gaat u L 
(blauw) de holle weg omlaag, die u geruime tijd 
volgt.  Beneden aan de T-splitsing bij zitbank gaat 
u L (blauw).  Aan de 3-sprong bij houtsculptuur 
loopt u RD (blauw/Stokselweg) omhoog door het 
mooie glooiend landschap. Aan de 3-sprong voor 
laagstamboomgaard gaat u verder RD (blauw). 
Steek in Puth bij wegkruis de voorrangswegweg 
over en loop RD (Kempkensweg) omhoog.  
 

3. Boven aan de T-splitsing bij stenen wegkruis 
gaat u R (Bovenste Puth). Meteen daarna 
passeert u rechts een St. Christoffelkapelletje en 
vlak daarna verlaat u weer het dorp.  
 

(Even verder heeft u rechts  mooi uitzicht over het 
Maasdal).  
 

Aan de 4-sprong bij zwerfsteen en gedichtpaal 
loopt u RD (geel).  
 

(Hier boven op het plateau van Doenrade heeft u 
rondom weer mooi uitzicht).  
Aan de 3-sprong gaat u RD. Aan de T-splitsing 
gaat u R.  
 

(Als u hier 75 m RD loopt, dan komt u bij gasterie De 
Bokkeryer. Een leuke  pauzeplek) 

4. Meteen daarna gaat u L langs de hoge 
telecommunicatiemast.  
 

(U passeert rechts de schietboom en kogelvanger 
van schutterij St. Joseph (1906). 
 

Negeer zijpaden rechts. Aan de T-splitsing voor 
Hoeve Stammenhof (1772) gaat u L.  
 

(Voorbij deze hoeve ziet u rechts in de verte de 
hoogstgelegen woontoren van Nederland (Parc 
Imstenrade)).  
 

Bij boomkruis en zitbank gaat u R (oranje) de 
holle veldweg omlaag. Beneden steekt u bij 
regenwaterbuffer Huize Terborg L de smalle 
asfaltweg over en ga dan schuin L (oranje) het 
graspad omhoog richting bos. (U steekt dus niet 
de asfaltweg over naar het kasteel!). Negeer 
zijpaden en volg het mooie holle bospad RD 
omhoog. Boven verlaat u het bos en loopt u RD. 
Negeer graspad rechts.  
 

5. Steek in Puth bij groot wegkruis de 
voorrangsweg over en loop RD (Aan het Lindjen).  
 

(Als u hier 200 m naar L gaat, dan komt u bij 
Brasserie Oud Limburg, een mooie pauzeplek).  
 

Aan de eerste en tweede kruising RD. Waar de 
doorgaande weg aan de ongelijke 4-sprong naar 
rechts buigt, gaat u L (Onderste Puth). Negeer 
zijwegen links.  Aan de 3-sprong bij huisnr. 52 
gaat u R (Sittarderweg/rood).  
 

(U passeert het sportcomplex  en de schietboom en 
kogelvanger van schutterij St. Sebastianus (1517)).  
 

De weg buigt naar links. Aan de 3-sprong gaat u 
R (rood) de asfaltweg omlaag. Negeer bij 
regenwaterbuffer Lippenberg twee graspaden 
rechts. Neem nu de eerste veldweg L (rood). Aan 
de T-splitsing gaat u R (rood) de smalle asfaltweg 
omlaag. Aan de 3-sprong RD.  
 

6. Aan de ruime 3-sprong bij zitbanken gaat u L 
(Steingraafpad/geel/blauw) over de licht dalende  
smalle asfaltweg langs de bosrand. (U bent hier al 
eerder geweest). Na 200 m gaat u bij de “Andries 
Houben beuk” R (geel/wit-rood) het brede bospad 
omhoog.  (U passeert de Heemtuin Munstergeleen. 
Indien geopend zeker een bezoekje waard).  
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Boven aan de kruising bij trappenpad gaat u R 
(wit-rood) verder omhoog. Boven aan de T-
splitsing bij betonnen paaltje (IVN/Heemtuin) gaat 
u L (geel/wit-rood) door en langs de bosrand met 
rechts een akker/mountainbikepaadje. Voor 
weiland buigt het pad naar rechts.  
 

(Meteen rechts passeert u 2 zitbanken met mooi 
uitzicht o.a. op het voetbalstadion van Fortuna 
Sittard).  
 

Na trappenpad gaat u beneden bij zitbank L 
(blauw/geel) de asfaltweg omlaag.  
 
 7. Na 100 m gaat u R (rood-wit/blauw/geel) het 
bospad omhoog en loop even verder via  
trappenpad verder omhoog. Boven bij zitbank 
buigt het pad links langs de bosrand. Aan de T-

splitsing gaat u R (blauw) over het pad gelegen 
tussen akkers  
 

(Hier ziet u links beneden de kerk van Munstergeleen 
en het Zuyderland ziekenhuis) dat gelegen is tussen 
Sittard en Geleen).  
 

U loopt weer het bos in. Aan de 3-sprong  gaat u 
RD door het bos omlaag. Beneden aan de T-
splitsing gaat R over de asfaltweg. Aan de 3-
sprong  gaat u scherp L (rood/blauw/geel) de 
asfaltweg omhoog. 
 

8. Waar boven de asfaltweg naar rechts buigt, 
gaat u bij twee houtsculpturen R via het 
trappenpad over het bospad. U komt weer aan de 
parkeerplaats Wanenberg, Botkuilweg.  U kunt na 
afloop nog even naar Windraak 31 rijden. 

 
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.   

 


