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Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling met wat lichte heuvels wandelt u via leuke paadjes 
over de Wanenberg en dan loopt u over een rustig weggetje naar Puth.  Via mooi hol bospad komt u bij het 
prachtige Geleenbeekdal. De terugweg gaat langs de Krekelberg met mooi uitzicht en dan volgt een 
schitterend stuk met leuke graspaadjes en een prachtige holle weg. U komt weer in Puth en via wat smalle 
bospaadjes en een rustige weg komt u weer bij de sponsor met ruim terras. U kunt kiezen uit 3 afstanden. 
Onderweg staan enkele zitbanken. Onderweg kunt u pauzeren bij brasserie Peil 5 en brasserie de 
Muldermolen, beiden gelegen in Schinnen en beiden leuke pauzeplekken. 
 

Startadres: Windraak31,  Windraak 31, Windraak – Sittard. (Dagelijks open vanaf 10.30 uur). 
Er is een parkeerplaats maar parkeer indien  mogelijk langs de weg. U kunt ook parkeren op de parkeerplaats aan 
de Boltkuilweg. Ga dan tegenover Versboerderij Eggen de weg naar beneden (Windraak) en rij door tot aan de 
parkeerplaats Boltkuilweg. Loop naar de ingang van de parkeerplaats en steek de Botkuilweg over en loop RD 
langs 2 zitbanken over het graspad en  ga verder bij **** in punt 1 
 

 
 

 
 

863. WINDRAAK  16 km – 10 km – 6 km 
 

1.   Met uw rug naar het café gaat u R. Negeer bij 
wegkruis zijweg rechts.  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.  Een eind verder 
verlaat u de buurtschap Windraak en ga dan over 
het rechts van de asfaltweg gelegen pad lopen.  
Neem dan de eerste weg L (Botkuilweg/ 
rood/blauw) langs de parkeerplaats. Na 50 m gaat 
u tegenover de ingang van de parkeerplaats en 
bij 2 zitbanken R over het graspad en  **** even 
verder loopt u het bos in. Aan de 3-sprong bij 
zitbank gaat u R omlaag. Aan de omgekeerde Y-
splitsing loopt u RD verder omlaag. Voorbij 
zitbank buigt het pad naar links, negeer graspad 
rechts. Aan de Y-splitsing bij zitbank gaat u R. 
Meteen daarna aan de verharde 3-sprong gaat u 
RD (blauw)  over de smalle asfaltweg richting 
Heemtuin. Aan de 3-sprong bij zitbanken gaat u L 
(Wanenberg/blauw). Meteen daarna gaat u L (rode 
driehoek op geel plaatje) het pad omhoog met 
rechts van u de bosrand en links een akker. Aan 
de 3-sprong RD omhoog.  
 

2. Boven aan de 3-sprong op de Wanenberg gaat 
u R (wit-rood/oranje/blauw/geel) langs de bosrand 
en akker. Een eind verder buigt het pad rechts het 
bos in en loop de 2 trappen omlaag. Beneden 
gaat u L (wit-rood/geel) de smalle asfaltweg 
omhoog. Na 100 m gaat u bij zitbank R 
(rood/geel/wit-rood/oranje) de trap omhoog  en 
volg het pad RD. Ga bij 2 zitbanken L en meteen 
aan de T-splitsing R. Aan Y-splitsing L met links 
de akker en rechts de bosrand. (u loopt 
evenwijdig aan het pad rechts van u). Aan de 3-
sprong bij paaltje gaat u R het bospaadje in. 
Negeer na 5 m zijpaadje rechts en aan de 3-

sprong met oranje paaltje gaat u R de trap naar 
beneden. Aan de 3-sprong L. Meteen daarna via 
de trap omlaag. Beneden aan de trap bij 3-sprong 
L. Beneden aan de smalle asfaltweg gaat u L.   
 

(Degene die 6 km loopt, gaat hier meteen L (rode 
driehoek op geel plaatje) het bospaadje omhoog en 
ga dan verder bij ^^^^ in punt 6).   
 

Vlak  daarna aan de 3-sprong bij zitbanken gaat u 
R (geel/rood/blauw/wit-rood). Vlak daarna aan de 
3-sprong gaat u RD (wit-rood/geel/oranje/rood).  
Negeer veldweg links. Meteen daarna aan de 3-
sprong gaat u RD verder omhoog (blauw).  Aan 
de 3-sprong bij 4 bomen gaat u R.  
 

(Links boven ziet u de Petrus Canisiuskerk (1931) in 
Puth, wiens naamgever uit Nijmegen kwam en in 
1543 de eerste Jezuïet van Nederland werd).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R (blauw) de 
veldweg omhoog. Steek in Puth de voorrangsweg 
over en loop RD  (Kempkensweg) omhoog.  
Boven aan de T-splitsing bij stenen wegkruis gaat 
u R (Bovenste Puth). Meteen daarna passeert u 
rechts een St. Christoffel kapelletje en vlak 
daarna verlaat u weer het dorp. (Even verder heeft 
u rechts mooi uitzicht over het Maasdal). 
 

3. Aan de 4-sprong bij zwerfsteen en gedichtpaal 
gaat u bij verbodsbord L (oranje) over de 
veldweg. Negeer graspad links. Aan de 4-sprong 
bij wegkruis loopt u bij verbodsbord RD over de 
veldweg langs de afrastering.  Let op! Let op!  Na 
circa 200 m gaat u bij stalen groen hek en groene 
afrastering van achtertuin R het graspad omlaag. 
(Dit is circa 100 m voor einde veldweg. Links boven 
staat hier het gebouw van de basisschool).  Het pad 
buigt bij heg naar links en meteen daarna naar 
rechts.  

http://www.windraak31.nl/
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Volg nu het smalle licht dalende pad met links en 
later ook rechts van u een meidoornhaag.  Aan de 
smalle asfaltweg gaat u L omlaag. Waar links de 
afrastering bestaande uit vangrail ophoudt, loopt 
u nog 10 m RD en ga dan L het bospad in en loop 
dan RD het steile (even) bospad omhoog. Boven 
bij beukenbomen buigt het pad naar rechts. (U 
blijft dus boven door het bos lopen). Aan de 3-
sprong met boom in het midden gaat u L. Meteen 
daarna gaat u R langs de bosrand.  
 

(Degene die 10 km loopt, gaat hier L. Negeer zijpad 
rechts. Steek bij groot wegkruis in Puth de 
voorrangsweg over en loop RD (Aan het Lindjen).  
Aan de eerste en tweede kruising RD. Waar de 
doorgaande weg aan de ongelijke 4-sprong naar 
rechts buigt, gaat u L (Onderste Puth). Ga dan verder 
bij **** in punt 6).  
 

Het pad wordt een mooi hol dalend bospad. In het 
bos gaat u L de 34 treden tellende trap omhoog.  
Volg dan boven RD (oranje) het brede pad 
omlaag.     
 

4. Steek beneden bij plaatnaambord Schinnen de 
asfaltweg over en loop RD de veldweg omlaag. 
Aan de T-splitsing gaat u L over het pad. (U loopt 
hier door het Geleenbeekdal).  Na ruim 400 m volgt 
u het pad onder de brug door.  
 

(Meteen voor de brug ziet u rechts aan de overkant 
van de Geleenbeek de voormalige 
Heisterbruggermolen (1848-1939), waarvan het 
vakwerkgebouw nog een restant is).   
 

Even verder buigt het pad naar links. Negeer 
zijpaden links. Aan het eind van het pad gaat u bij 
insectenhotel door het klaphek.   
 

(Als u hier, na klaphek, meteen R gaat, dan komt u 
op de plek waar het hier overkluisde beekje de 
Kakkert in de Geleenbeek stroomt. De terugslagklep 
moet voorkomen dat bij hoogwater het water van de 
Geleenbeek in de Kakkert stroomt en daar overlast 
veroorzaakt. In de paal die naast de terugslagklep 
staat zit een waterstandmeter).  
 

Meteen daarna gaat u L over het fietspad langs de 
visvijver genaamd Oude Markt.  
 

(Hier staat rechts bij de vijver een infobord waar u 
alles te weten komt over de geschiedenis van deze 
visvijver.  U passeert hier links in Schinnen het mooie 
terras van Brasserie Peil 5, een leuke pauzeplek.)  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R/RD 
(oranje/paars) verder langs de visvijver. Steek bij  
basisschool St. Dionysius via zebrapad de 
voorrangsweg over en ga L.  Meteen voorbij 
huisnr. 26 gaat u R (paars) over het (voet)pad. 
Aan de klinkerweg voor de hooggelegen 
rijksmonumentale H. Dionysiuskerk gaat u R 
(paars) omhoog.  
 

(De breukstenen onderbouw van de toren stamt uit 
vroege 12e eeuw. De mergelstenen zijbeuken 
werden in de 14e eeuw toegevoegd. In 1900 werden 
de bakstenen dwarsbeuk met priesterkoor en 

zijkapellen aangebouwd. Rond het oude gedeelte 
van de kerk staan enkele oude grote familiegraven).  
 

Aan de asfaltweg bij huisnr. 3 (voormalige 
kapelanie annex kosterwoning (1904)) gaat u RD. U 
passeert het grote kerkhof en de mooie gevel 
(huisnr.6) uit 1738. Tegenover huisnr. 7 genaamd 
Kapelhof (1651) gaat u bij verbodsbord L (paars) 
langs de afsluitboom het brede (gras)pad 
omhoog.  
 

(Als u hier 200 m RD de asfaltweg volgt, dan komt u 
bij brasserie Muldermolen (met terras). De route 
volgend heeft u na de afsluitboom links prachtig 
uitzicht op de kerk).  
 

Aan de 3-sprong bij trappenpad loopt u RD  over 
het graspad  
 

(Als u hier rechts het trappenpad omhoog gaat, dan 
komt na 100 m bij de Vredeskapel (1939) in het 
Mariapark op de Krekelberg).  
 

Aan de T-splitsing L (oranje) omlaag en dan loopt 
u Schinnen weer binnen.  
 

5. Steek beneden de doorgaande weg over en ga 
R omlaag. Meteen daarna gaat u L 
(Moutheuvellaan) en u passeert meteen links (nrs. 
20-34) voormalige mijnwerkerswoningen.  Aan de 
4-sprong loopt u RD (Moutheuvellaan) omlaag. 
Aan de volgende 4-sprong gaat u R 
(Barbarastraat) omlaag. Aan de ongelijke 4-
sprong gaat u RD (Groenenweg) omhoog.  Vlak 
daarna loopt u aan de 3-sprong bij verbodsbord 
RD over de smalle asfaltweg, die een veldweg 
wordt.  Na 350 m gaat u L het brede graspad, 
gelegen tussen afrasteringen, omlaag.    
 

(Rechts ziet u hier het sportcomplex van Alfa Sport  
Schinnen/Oirsbeek/Puth).  
 

Aan het eind buigt het pad naar links. Vlak daarna 
gaat u de aan 4-sprong R (blauw) over de 
veldweg langs de bomenrij.  Negeer na 20 m 
smalle paadje rechts en na weer circa 20 m gaat u 
aan de Y-splitsing R over het graspad langs de 
zitbank en afrastering.  
 

(Voor u ziet u de kerktoren (1514) van de St. 
Lambertuskerk  in Oirsbeek).  
 

Het pad maakt een haakse bocht naar links en 
vervolgens naar rechts  en dan loopt u even 
langs een diepe greppel. Aan de doorgaande weg 
gaat u L. Vlak daarna  gaat u bij zitbank en 
verbodsbord R (blauw) de smalle asfaltweg 
omhoog.  Boven aan het einde van de smalle 
asfaltweg gaat u L (blauw) over het pad langs de 
bosrand.  Aan de T-splitsing gaat u R verder 
langs de bosrand. Volg nu geruime tijd dit mooie 
pad.  Ga aan het eind R de prachtige holle 
asfaltweg omhoog. Negeer veldweg links 
omhoog.   
 

(Boven, aan het einde van de holle weg,  ziet u op 
het plateau van Doenrade bij helder weer links in de 
verte de kerk en watertoren in Schimmert en rechts 
de Afcent toren in Brunssum). 
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6. Aan de voorrangsweg bij stenen wegkruis 
(1941) gaat u L over het tweerichtingen fietspad. 
Na circa 500 m loopt u de bebouwde kom van 
Puth binnen. Aan de ongelijke 4-sprong bij 
muurkruis gaat u R (Onderste Puth). ****Negeer  
zijwegen links. Aan de 3-sprong bij huisnr. 52 
gaat u R (Sittarderweg/rood).   
 

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

De weg buigt naar links. Aan de 3-sprong gaat u 
bij verbodsbord R (rood) de asfaltweg omlaag, 
parallel aan het rechtsgelegen grasveld. Negeer 
bij regenwaterbuffer Lippenberg twee graspaden 
rechts. Neem dan de eerste veldweg L  
(rood/blauw).  Aan de smalle asfaltweg gaat u R 
(rood) omlaag. Aan de 3-sprong RD (rood/blauw). 
Vlak daarna aan de ruime 3-sprong bij zitbanken 
gaat u nu L (Steingraafpad).  Let op! Meteen 
daarna (10 m) gaat u  scherp R (rode driehoek op 
geel plaatje) het rechtse bospaadje omhoog.    
^^^^ Aan de 3-sprong gaat u L (rode driehoek). 
Aan de volgende 3-sprong gaat u L (rode 
driehoek) (even steil) omhoog. Boven aan de T-
splitsing gaat u R (rood) door de bosrand en later 

langs de bosrand en akker. Dan buigt het pad  
aan de 3-sprong,  rechts het bos in en loop de 
trap omlaag.  Aan de 3-sprong na trap gaat u L. 
Aan de asfaltweg gaat u L langs zitbank.  Aan de 
T-splitsing gaat u L (blauw). Negeer zijwegen en 
volg de rustige smalle asfaltweg circa 1,2 km RD 
over het plateau van Doenrade richting hoge GSM 
mast.   
 

(Een eind verder ziet u links in de verte het  circa 800 
ha. grote Chemelot-terrein waarop  circa 150 
bedrijven zijn gevestigd o.a. DSM, SABIC en de 
Chemelot Brightlands Campus. Op de campus zijn 
tientallen bedrijven en instellingen gevestigd, waar 
studenten, onderzoekers en ondernemers 
samenwerken aan het ontwikkelen van nieuwe 
producten. Beneden ziet u de kerktoren van de St. 
Pancratiuskerk (1925) in Munstergeleen).  
 

Steek de voorrangsweg over en u komt weer bij 
Windraak 31, de sponsor van deze wandeling, 
waar u binnen of op het terras nog iets kunt eten 
of drinken. 
 

(Als u op de parkeerplaats Botkuilweg 
geparkeerd heeft, ga hier dan verder bij punt 1).

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.   


