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Deze wandeling met lichte hellingen gaat over goed begaanbare paden en door prachtige holle wegen. U 
passeert het natuurgebied de Wanenberg en de dorpjes Windraak, Puth en Oirsbeek.  
 

Startadres: Parkeerplaats Kasteel Doenrade, , Limpensweg 20, Doenrade. 
Voor het kasteel rijdt u R langs de parkeerplaats en aan de achterkant L de parkeerplaats op bij het terras. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 11,25 km  2.40 uur  36 m  83 m 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

 
 

258. DOENRADE  11,2 km 
 

1.  Met uw rug naar het terras gaat u R over de 
parkeerplaats langs het kasteel. Ga door de poort 
en loop bij rechts staand voormalig bakhuis RD 
richting doorgaande weg.  
 

(In het lager gedeelte bevond zich de oven waarin 
broden en vlaaien werden gebakken).   
 

Aan de doorgaande weg gaat u L. (Loop links langs 
de weg).  Negeer in de bebouwde kom van 
Doenrade zijwegen en loop RD (Kluisstraat).  
 

(Bij het begin van de bebouwde kom van Doenrade 
passeert u links het hardstenen moordkuis van de 
commies/douanier Hans Jacob Hijckelhoven, die hier 
op 12 april 1673 werd doodgeschoten. 150 m verder  
passeert u links een bijzondere kapel. Deze is in 
1926 gebouwd en in 1993 herbouwd. Het mozaïek 
stelt de Blijde Boodschap van de verrezen Christus 
voor. Dit werd in opdracht van alle Doenraadse 
verenigingen ontworpen en uitgevoerd door Guido 
Anoion. Even verder passeert u rechts het in 
neogotische stijl gebouwde herenhuis (no.35) uit ca. 
1878. Het huis is gebouwd voor de zus van vicaris-
generaal mgr. J.C. Warblings van het bisdom Luik, 
die in dezelfde periode en in een soortgelijke trant de 
pastorie en de vicariaatwoning aan de Kerkstraat (36-
40) in Doenrade liet bouwen).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R (Kerkstraat).  Aan de 
3-sprong voor de gasterie gaat u L (Sittardergats) 
over de smalle asfaltweg.  Negeer zijweg rechts 
en loop RD de prachtige holle weg omlaag, die 
een eindje verder onder een viaduct doorgaat. 
Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u RD 
(rood/grijs) verder door de holle weg. Neem nu de 
eerste veldweg L (rood) omhoog richting 
telcommunicatie-mast.   
 

(Rechts ziet u het torentje van het voormalige Huize 
Watersley. Later zult u het hele complex van Huize 
Watersley zien).  
 

2. Boven aan de T-splitsing gaat u R (rood) over 
de smalle asfaltweg door het glooiende 
landschap. Negeer veldweg rechts omlaag.  Aan 
de T-splitsing in de buurtschap Windraak gaat u L 
(Sittarderweg/rood/blauw).  
 

(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) 
 

3. Aan de voorrangsweg bij wegkruis gaat u R 
(rood/blauw).  
 

(Als u hier echter L gaat komt u na 50 m bij brasserie 
Windraak 31 met mooi terras).   

Steek bij huisnr. 37 de doorgaande weg over en 
ga R. Vlak daarna bij wijnpers (zie infobordje) en 
verbodsbord gaat u L (Windraak/rood/blauw) 
omlaag. Negeer meteen bij verbodsbord zijweg 
rechts. U verlaat een eind verder de buurtschap 
en ga dan over het rechts van de asfaltweg 
gelegen voetpad lopen. Neem dan de eerste weg 
L (Botkuilweg/rood/blauw). Ongeveer 30 m voor 2 
zitbanken gaat u L het bospaadje in en u loopt na 
10 m tussen 2 betonblokken door. Na trapje gaat 
u L de asfaltweg omlaag. Aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u scherp R (rood-wit) omlaag. 
Neem nu het eerste bospad L (rood-wit) omhoog.   
 

4. Loop rustig de Wanenberg omhoog. Boven aan 
de 3-sprong gaat u RD (rood-wit) over het 
bospad. Bij de volgende 3-sprong RD (richting 
Heemtuin) Vlak daarna verlaat u het bos en loopt 
u RD tussen de akkers door.  
 

(Rechts ziet u het Chemelot terrein waarop circa 150 
bedrijven zijn gevestigd o.a. DSM, SABIC en de 
Chemelot Campus (Brightlands). Op de campus zijn 
tientallen bedrijven en instellingen gevestigd, waar 
studenten, onderzoekers en ondernemers 
samenwerken aan het ontwikkelen van nieuwe 
producten. Hier ziet u ook het Zuyderland ziekenhuis 
dat gelegen is   tussen Sittard en Geleen. Beneden 
ziet u de Pancratiuskerk in Munstergeleen).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L (rood-wit/blauw) langs 
de bosrand en akker. Het pad buigt naar rechts 
het bos in en loop vervolgens het trappenpad 
omlaag. Beneden aan de smalle asfaltweg gaat u 
L (rood-wit/blauw) omhoog.  Na 100 m gaat u bij 
zitbank R (rood-wit/rood) het trappenpad 
omhoog.  
 

(Boven bij weiland heeft u weer mooi uitzicht o.a. op 
het hoofdkantoor van Sabic met zijn bijzondere 
moderne vormgeving (“skibaan”) en op het 
voetbalstadion van Fortuna Sittard).  
 

Het pad buigt naar links met links een akker en 
een   mountainbikepaadje waarover u niet loopt. 
Aan de 3-sprong bij betonnen paaltje 
(Heemtuin/IVN) gaat u R (geel/rood-wit) de 
trappen omlaag.  
 

5. Aan de kruising bij trappenpad gaat u L 
(geel/rood-wit) verder omlaag. U passeert 
Heemtuin Munstergeleen. (Indien geopend een 
bezoekje waard). Beneden bij de “Andries Houben 
beuk” gaat u L (geel/blauw) de holle asfaltweg 
omhoog.  Aan de grote 3-sprong bij zitbanken, 
een mooie pauzeplek, gaat u R (geel/rood/blauw 
/wit-rood). Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u RD 
(rood).  
Neem daarna de eerste veldweg L (blauw/rood) 
omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u R 
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(rood). Negeer bij regenwaterbuffer Lippenberg 
graspad links. Boven aan de T-splitsing gaat u L 
over de smalle asfaltweg, die naar rechts buigt. 
Aan de T-splitsing in Puth gaat u L.  
 

6. Negeer zijwegen rechts en volg de asfaltweg 
RD (Onderste Put) door de rand van de bebouwde 
kom. Na 400 m gaat u aan de ongelijke 4-sprong 
bij muurkruis L (Steenstraat). Na 250 m loopt u de 
bebouwde kom uit en loop dan over het rechts 
gelegen twee richtingen fietspad. U passeert 
rechts en links een boerderij. 200 m verder bij 
stenen wegkruis (1941) en zitbank gaat u R de 
smalle asfaltweg omhoog.  
 

(Een eind verder ziet u rechts in de verte de kerk en 
watertoren in Schimmert en links de Afcent-toren in 
Brunssum).  
 

De smalle asfaltweg wordt een prachtige dalende 
holle weg. Negeer veldweg rechts omhoog. 
 

7. Let op!  Circa 10 m vóór rechtsgelegen houten 
trappenpad, gaat u scherp L (rood/blauw) het pad 
omhoog. Het pad buigt boven meteen naar rechts 
en vervolgens naar links. Volg nu geruime tijd dit 
mooie pad RD (rood/blauw). Negeer zijpaadjes 
links en rechts. Aan de 3-sprong gaat u L (rood) 
met rechts van u de bosrand en links een akker. 
Het pad wordt een smalle asfaltweg, die rechts 

omlaag buigt. Beneden bij zitbank gaat u L 
(rood/blauw) over de doorgaande weg.  (Rechts 
van de weg is een grindpad). Aan de 4-sprong in 
Oirsbeek gaat u RD (Grachtstraat). Vlak daarna 
aan de T-splitsing bij huisnr. 60 gaat u R 
(fietsroute 34). Neem nu meteen de eerste weg L 
(Op de Graaf) omhoog. Aan de 3-sprong gaat u 
RD (Op de Graaf) verder omhoog. De weg buigt 
naar rechts. Negeer klinkerweg links omhoog.  
 

(Rechts ziet u de kerktoren van de Sint 
Lambertuskerk, die uit 1514 stamt).  
 

Beneden aan de T-splitsing bij de mooie 
Fatimagrot (zie infobord) met de vele zitbanken 
gaat u L (Boompjesweg) de doodlopende weg 
omhoog. Volg nu deze prachtige holle smalle 
autovrije weg RD omhoog. Boven loopt u verder 
RD over de smalle asfaltweg.  
  
8. Steek de voorrangsweg over en loop RD (rood) 
de buurtschap Klein Doenrade binnen.  Aan de T-
splitsing gaat u L (rood/Akerweg). Aan de 
volgende T-splitsing bij wegkruis gaat u R over 
de voorrangsweg en loop vervolgens onder het 
viaduct door. (Loop links van de weg). Negeer na 
viaduct zijweg rechts en loop verder RD over de 
doorgaande weg richting Doenrade. Ga L terug 
naar het kasteel en parkeerplaats.  

 
De geschiedenis van het kasteel gaat ver terug, wellicht zelfs tot voor de 13e eeuw. Het kasteeltje werd toen het 
'Doonderhuuske' genoemd en deze bijnaam is nog steeds bekend. De oudste gebouwen van het nu bestaande 
complex dateren echter uit de 16e tot 18e eeuw. Het is een van de oudste kastelen van Limburg. 

 
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.   

 

 


