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Tijdens deze vrij gemakkelijke wandeling met 1 steil hellinkje wandelt u eerst naar Windraak en dan loopt u 
door de velden de Windrakerberg omlaag  Dan loopt u via leuke paadje naar de Kollebeg. De terugweg gaat 
door het bos en over het Plateau van Doenrade. De route biedt enkele fraaie uitzichten.   
 
 

                              
 
Startadres: Windraak31,  Windraak 31, Windraak – Sittard. (Dagelijks open vanaf 10.30 uur). 
Er is een parkeerplaats maar parkeer indien  mogelijk langs de weg. 
 
Als er geen plek is kunt u ook parkeren op de parkeerplaats van de Heemtuin, neem voorbij Windraak 31 de eerste 
weg L (Windraak), U vindt de parkeerplaats een eindje verder buiten de buurtschap aan de linker kant. Loop dan 
terug naar de weg en steek deze over en ga L, ga hier verder bij **** in punt 2. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

6,27 km  1.30 uur  43 m  79 m 

 
 
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.   

 
 
 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.windraak31.nl/
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660. WINDRAAK  6,3 km 
 
1.  Met uw rug naar de brasserie gaat u R. Negeer 
bij wegkruis zijweg rechts. Steek bij huisnr.37 de 
doorgaande weg over en ga R. Vlak daarna bij 
verbodsbord gaat u L (Windraak/rood/blauw) over 
de asfaltweg.  Negeer vlak daarna  bij 
verbodsbord zijweg rechts (Eusselingsweg) en 
loop verder door de buurtschap Windraak 
omlaag. Na 250 m, voorbij de rijksmonumentale 
voormalige witte carréboerderij (19e eeuw), waar 
voor drie wilgen staan, gaat u over het rechts van 
de weg gelegen asfaltpad lopen.  
 

2. Negeer zijweg links (Botkuilweg) naar 
parkeerplaats. **** Na 15 m gaat u R 
(geel/Schelbergzijweg)  het smalle pad door de 
bosrand omlaag. Beneden voorbij zitbank buigt 
het pad rechts omhoog met links een grote akker. 
 

(Hier bij zitbank  ziet u beneden o.a. de 
Pancratiuskerk (1925)) in Munstergeleen. De route 
volgend ziet u voor u het groene torentje van Huize 
Watersley).  
 

Boven buigt het pad links omlaag met links de 
akker.  Beneden buigt het pad links het bos in. 
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD de 
grind-bosweg omlaag. Beneden aan de smalle 
asfaltweg gaat u L omlaag. Beneden voorbij 
bushokje en bij fietsenstalling gaat u R over het 
asfalt- fietspad. Vlak daarna steekt u R (blauw) via 
de oversteekplaats voorzichtig de drukke 
doorgaande weg (Middenweg) over. Ga dan L en 
meteen daarna gaat u R (Watersley/blauw) over 
de asfaltweg. Na 100 m gaat u L het (brede) pad, 
gelegen tussen varens en braamstruiken, 
omhoog dat na bijna 150 m links omhoog buigt 
en meteen daarna  rechts door het bos omhoog 
buigt. Boven gaat u L over de veldweg met links 
de bosrand en rechts een grasveld/akker. Negeer 
zijpaden en volg de veldweg, die een dalend pad 
en een eindje verder een mooie holle dalende 
bosweg wordt, RD.   
 

3.  Aan de 4-sprong, vlak voor de bebouwde kom 
van Sittard, gaat u R  (Sjteinpaedje) het smalle 
pad omhoog met rechts de  akker en links de 
villawijk Kollenberg.  
 

(Aardigheidje: In deze villawijk werd de tv- 
komedieserie Ma Flodder opgenomen).  
 

Boven, aan het eind van de villawijk, loopt u RD  
het pad verder omhoog met een eindje verder 
rechts van u de bosrand. Aan de 4-sprong, aan 
het eind van de links gelegen akker en bij houten 
hek, gaat u RD over het bospad. Negeer zijpaden. 
Aan de T-splitsing bij veldkruis boven op de 
Kolleberg gaat u R de veldweg omhoog, die na 
200 m een dalende smalle holle asfaltweg wordt.  

Omlaag lopend door de holle smalle asfalt- 
bosweg gaat u bij bord “Watersleyhof” L de 
brede klinkerweg omhoog, die boven een 
veldweg wordt met links akkers en rechts de 
bosrand. Een eind verder buigt de veldweg links 
omhoog en u verlaat de bosrand.   
 

4. Let op! Boven, 10 m voor 4-sprong, zitbank  en 
infobordje, gaat u R  over het paadje met links 
van u een mountainbikepaadje. 
 

(Hier bij zitbank, een genietplekje, heeft u rondom 
prachtig uitzicht. De route volgend ziet u voor u een 
grote wilduitkijkhut).  
 

Het paadje wordt een dalend bospaadje met links 
het mountainbike pad. Beneden aan de T-
splitsing, met links de grenssteen no. 292, gaat u 
L. Meteen daarna aan de 4-sprong gaat R met 
links een struiken/bomenplantage. Volg nu 
geruime tijd  het stijgende pad/veldweg RD met 
links van u Duits en rechts Nederlands 
grondgebied.  
 

(U passeert achtereenvolgens links de stenen 
grenspalen 291 C, 291 B, 291, 290 C).  
 

Na 600 m wordt de veldweg een licht stijgende 
smalle verharde weg. (Een eind verder passeert u 
links de grote stenen grenspaal nr. 290).  Ruim 300 
m verder gaat u R (rood) de smalle asfaltweg 
omhoog richting hoge gsm-mast. Boven aan de 
T-splitsing bij gedichtpaal gaat u R (rood) de 
smalle asfaltweg omhoog. Negeer na 500 m 
doodlopende veldweg rechts omlaag.  
 

(Hier heeft u mooi zicht op Huize Watersley, 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) 
 

Aan de T-splitsing in de buurtschap Windraak 
gaat u bij zitbankje voor  “Pieterpadders” 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).  
 

Aan de voorrangsweg gaat u L terug naar de 
brasserie, de sponsor van de wandeling, waar u 
binnen of op het terras nog iets kunt eten of 
drinken.  


