ROL-route 5. SWEIKHUIZEN – WINDRAAK 9km
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Tijdens deze route rolt u de hele tijd door het prachtige natuurgebied de Wanenberg. De route gaat over
rustige asfaltweggetjes met mooi uitzichten. Er is wel wat hoogteverschil maar dit loopt geleidelijk. Vlak bij
Windraak loopt het iets steiler maar is te doen. U passeert het dorpje Puth. Zowel halverwege bij
IJsboerderij Coumans als ook aan het eind bij Gasterie de Bokkereyer is een gezellig terras om iets te
drinken. U kunt natuurlijk ook starten in Windraak en pauzeren in Sweikhuizen, start dan bij punt 3.
Startpunt: Gasterie De Bokkereyer, Bergstraat 1 Sweikhuizen of
IJsboerderij Coumans, Windraak 1b Windraak. De ijsboerderij is momenteel gesloten.

(Voor een rolstoelduwer boven 60+ kan het hoogteverschil te zwaar zijn).
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ROL-route 5. SWEIKHUIZEN – WINDRAAK 9km
1. Met uw rug naar Gasterie de Bokkereyer gaat u
R. Negeer bij gsm-mast zijweg rechts. Neem nu
meteen de eerste weg L (Kempkensweg). (U rolt
nu over het plateau van Doenrade. Rechts ziet u de
kerk van Puth). Negeer zijweg links omlaag. Aan
de 4-sprong gaat u verder RD over de smalle
asfaltweg. (Een eindje verder ziet u links het
chemelot complex met o.a. DSM en Sabic). U rolt
Puth binnen. Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u
L (Kempkensweg) omlaag. (Even verder ziet u
schuin links voor u het opvallende Europees
hoofdkantoor van Sabic in Sittard). Steek de
voorrangsweg over en ga bij wegkruis RD (blauw)
over de asfaltweg. Negeer zijweg links omhoog
en rol RD (blauw/geel) omlaag door het mooie
glooiende landschap. (Even verder ziet u voor u 4
kerktorens waaronder de 80 m. hoge kerktoren van
de Grote of St. Petruskerk in Sittard).
2. Aan de 3-sprong bij houtsculptuur gaat u R
(geel/Putherweg) de prachtige holle weg omhoog.
Aan de T-splitsing bij houtsculptuur gaat u L
(rood/geel). Negeer meteen veldweg rechts. (Hier
ziet u rechts in het weiland een grote dassenburcht).
Negeer zijweg links omhoog. Aan de ruime 3sprong
bij
zitbanken
gaat
u
L
(geel/blauw/Steingraafpad). Negeer bij “Andries
Houben beuk” breed bospad rechts omhoog en
rol RD (blauw) verder omlaag over de smalle
holle asfaltweg. (Als u hier 30 m. R het breed pad
inrolt, dan komt u bij de Heemtuin Munstergeleen.
Indien geopend zeker een bezoekje waard). Aan de
3-sprong bij 2 zitbanken en houtsculptuur gaat u
L (blauw). Aan de volgende 3-sprong verder RD
(blauw). (Links ziet u kerk van Munstergeleen). Aan
de kruising R (geel/Windraak) omhoog. Voordat
u pauzeert moet u eerst deze weg omhoog.
(Degene met kinderwagen kan ook over het pad,
gelegen links van deze weg, omhoog lopen). Negeer
bijna boven bospad links en zijweg rechts.
Halverwege deze wandeling komt u nu bij
ijsboerderij Coumans waar u iets kunt eten of
drinken. (Hier heeft u een mooi uitzicht over Sittard-

Geleen. U ziet o.a. de lichtmasten
voetbalstadion van Fortuna Sittard.
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3. Met uw rug naar ijsboerderij Coumans gaat u R
de weg omlaag. (Even verder kunt rechts over het
pad rollen dat rechts van deze weg is gelegen).
Neem nu de eerste weg L (rood/blauw) richting
parkeerplaats/Heemtuin. Negeer zijpaden en volg
de smalle dalende asfaltweg RD (rood/blauw).
Beneden aan de 3-sprong RD. (Links boven ziet u
wijngaard Wanenberg). Negeer bij wegkruis en 2
zitbanken zijpad rechts en rol de smalle asfaltweg
RD (rood) omhoog. (Boven op het plateau van
Doenrade heeft u rondom weer mooi uitzicht). Aan
de T-splitsing L (blauw). Aan de volgende Tsplitsing gaat u R (blauw). Aan de 3-sprong RD
(blauw) richting kerk van Puth. Volg geruime tijd
deze weg RD over het plateau. Negeer beneden
veldweg rechts. Negeer bij regenwaterbuffer
Lippenberg twee graspaden links. Aan de Tsplitsing bij de sportvelden van V.V. Puth gaat u
R.
4. Aan de 3-sprong bij Mariakapel (1978) en
zitbank gaat u L en u rolt Puth binnen. (Bij huisnr.
6 ziet u boven in een nis een Mariabeeldje met het
jaartal 1894). Aan de voorrangsweg bij de H.
Petrus Canisius kerk (1931) met de grote pastorie
gaat u L. Negeer tegenover muurkruis zijweg
links. Neem nu de eerste weg R (Panoramaweg)
omhoog. Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u RD.
Negeer smalle asfaltweg links omlaag en rol RD
over het fietspad met links mooi uitzicht over het
Geleenbeekdal. Neem de eerste weg L (oranje)
richting grote hoeve. Negeer bij boomkruis en
zitbank veldweg links omlaag. (Een eindje verder
ziet u links in de verte de hoogstgelegen woontoren
van Nederland (Parc Imstenrade)).
Aan de 3sprong bij hoeve Stammenhof (1772) gaat u R.
Negeer zijpaden links. (U passeert de schietboom
en kogelvanger van schutterij St. Joseph (1906). Aan
de T-splitsing L en u komt bij Gasterie de
Bokkereyer waar u nog iets kunt eten of drinken.

Het Auteursrechts van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden
gecopiëerd, verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder toestemming van de auteur.

