289. WINDRAAK 10km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Deze grenswandeling met heuvels gaat tussen de velden door naar de dorpjes Doenrade en het Duitse
plaatsje Hillensberg. De terugweg gaat over de Schlounerberg en langs mooie bosranden. Neem zelf
proviand mee voor een pauze, halverwege staat een zitbank met mooi uitzicht. Gasterie Dobbelsteyn is het
hele jaar dagelijks geopend.
Startadres:Parkeerplaats IJsboerderij Coumans, Windraak 1b Windraak (Munstergeleen). De ijsboerderij
is momenteel gesloten.

Gps afstand: 10000m
Looptijd: 2 uur.
Hoogteverschil:54m
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289. WINDRAAK 10km
1. Met uw rug naar de ijssalon gaat u L door de
bebouwde kom van Windraak. Negeer bij
verbodsbord zijweg links. Steek meteen daarna
bij wijnpers (zie infobordje) voorzichtig de
voorrangsweg over en ga R over het trottoir.
Neem bij wegkruis de eerste weg L (rood/blauw).
(Als u hier RD loopt, dan komt na 50 m bij brasserie
Windraak 31 met mooi terras). Aan de 3-sprong
gaat u bij verbodsbord R (rood). (Links beneden
ziet u Huize Watersley, waar u straks nog langs
komt). Negeer veldweg links omlaag. Aan de 3sprong bij “gedichtpaal” gaat u L (rood) de
veldweg omlaag. Beneden aan de T-splitsing voor
de bosrand gaat u R door de holle asfaltweg. Aan
de 3-sprong bij wegkruis RD. Loop onder het
viaduct door en negeer zijweg links.
2. Aan de T-splitsing bij brasserie Dobbelsteijn
(een leuke pauzeplek) in Doenrade gaat u L
(Kerkstraat).
Negeer zijwegen rechts en bij
stenen wegkruis met beneden een Maria
kapelletje zijweg links. (U passeert in deze straat
enkele rijksmonumentale gebouwen. o.a. de
voormalige vicariaatswoning (nr. 38-40) met
koetshuis en pastorie uit 1878, de St. Jozef kerk
(1871-1872) en de carré boerderijen nr. 87 (1811) en
nr. 89 (1777). In deze straat liggen ook verschillende
gemeentelijke monumentale gebouwen). Na dit
rondje Doenrade steekt u via de oversteekplaats
de voorrangsweg (Steenakkerweg) over en loop
RD (Bekkerveldweg). Meteen voorbij het eerste
huis (nr. 2) gaat u bij verbodsbord R. Een eindje
verder wordt de asfaltweg een veldweg. (Links
ziet u het Duitse dorp Hillensberg waar u straks
doorheen loopt. Dit dorp hoorde van 1949 tot
augustus 1963 bij Nederland). Negeer zijpad links.
Volg geruime tijd deze weg met mooi uitzicht. De
weg maakt een bocht naar links en rechts. (U
loopt precies over de grenslijn, links Duitsland, rechts
Nederland. Schuin rechts beneden ziet de kerk van
Jabeek).
3. Aan de T-splitsing, met rechts een boerderij,
gaat u L over de asfaltweg. Een eind verder loopt
u via de Bingelrader Straβe het Duitse dorpje
Hillensberg in. Negeer zijweg rechts (Unter dem
Dorf) en links (Im Langental). Aan de kruising bij
wegkruis gaat u RD (Lahrstraβe). Neem nu de
eerste weg L (Michaelstraβe) omhoog. Meteen
voorbij huisnr. 17 gaat u R het pad omlaag. (Als u
hier even RD loopt, dan komt u bij de monumentale
Bergkirche St. Michael. Het oudste gedeelte stamt uit
1050. In 1713 is de kerk uitgebreid. Zie infobordje
naast ingang. De kerk is te bezichtigen).

4. Aan de 3-sprong gaat u RD over de veldweg.
Beneden aan de T-splitsing gaat u L. Meteen
daarna gaat u R de veldweg omhoog. (Boven ziet
u voor u de St. Petrus ook wel Grote kerk genoemd
met zijn 80 m. hoge toren (links) en de Basiliek
O.L.V. van het H. Hart (rechts) in Sittard). Aan de Tsplitsing gaat u L de smalle asfaltweg omhoog.
e
e
e
Loop bij de 1 en 2 kruising RD. Aan de 3
kruising bij wegwijzers gaat u L. Aan de 3-sprong
bij zitbank (mooi uitzicht) en wegkruis gaat u R
over de veldweg. (Even verder passeert u een
wilduitkijkpost. Links ziet u de kerk in Deonrade).
Aan de 3-sprong gaat u RD verder omlaag. De
veldweg buigt naar rechts en blijf de veldweg, die
een smal pad wordt, RD volgen langs de bosrand.
(Schuin links in de verte ziet u de toren van Huize
Watersley waar u naar toe wandelt).
5. Aan het eind buigt het pad naar links. Negeer
meteen paadje rechts. Vlak daarna aan de
ongelijke 4-sprong bij grenspaal 292 loopt u RD
door het holle pad onder de bomen door. Volg
geruime tijd dit pad, dat bijna aan het eind een
veldweg wordt, RD. Aan de T-splitsing bij hoeve
e
Watersleyerhof, die begin 16 eeuw voor het
eerst werd genoemd, gaat u L de asfaltweg
omhoog. (Hier heeft u mooi zicht op de voorkant
van het voormalig jachtslot/klooster Huize Watersley.
Het complex werd als landhuis (jachtslot Huize
Watersley) in 1752 gebouwd in opdracht van het
echtpaar Lovens-Delhougne. Sinds 1876 is het
gebruikt door verschillende uit Duitsland verdreven
congregaties, waarvan de Franciscanen het langst in
het klooster hebben gewoond. In 1897 vond een
ingrijpende verbouwing plaats, waarbij o.a. de
neogotische kapel met het spitse groene torentje
werd gebouwd. Op het gebouw kwam een derde
verdieping en aan de zijkanten kwamen vleugels. In
1959 werd achter het klooster een internaat
toegevoegd en er werd zelfs een kloosterhoeve op
het terrein gebouwd. Sinds 1967 is het complex in
bezit van diverse maatschappelijke organisaties. Nu
(5-2015) Pergamijn). Meteen daarna aan de 3sprong gaat u R over de asfaltweg. Volg nu
geruime tijd deze rustige weg langs de bosrand.
Steek aan de linkerkant de drukke voorrangsweg
(Middenweg) over en ga RD over het fietspad. Na
25 m. negeert u zijweg links en volgt u verder het
fietspad. U loopt Munstergeleen binnen. Voor het
eerste woonhuis gaat u L over de asfaltweg, die u
geruime tijd RD volgt.

6. Aan de kruising gaat u RD. Let op! U passeert
links een ijzeren poort. 10 Meter verder gaat u L
de berm omhoog en u komt bij een
weiland/grasveld. Loop RD het weiland/grasveld
omhoog tot bij een pad en ga hier L (rode pijl)
omhoog. U passeert een zitbank. Het pad buigt
naar rechts en meteen daarna aan de Y-splitsing
gaat u L. Aan de 3-sprong met zitbank L. Aan de
asfaltweg voor parkeerplaats gaat u L. Steek aan
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de T-splitsing de weg over en ga dan R over het
pad, parallel aan de asfaltweg. U komt weer bij
het ijssalon, de sponsor van de wandeling, waar
u op het mooie terras met mooi uitzicht over
Sittard - Geleen nog een heerlijk ijs kunt eten. U
kunt er ook koffie met vlaai en huisgemaakte
wafels met vers fruit krijgen.
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Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

