842 WINDRAAK 15,4 km – 13 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze licht heuvelachtige en grensoverschrijdende wandeling wandelt u over mooie voetpaden
langs de rand van Sittard naar het dal van de Rodebach. U loopt door de bossen van het voormalige
Safaripark Tüddern en dan passeert u een groeve met meer. Na een bezoekje aan een superklein
schiereilandje in een vijver wandelt u door het bos naar restaurant Waldschenke een leuke pauzeplek. De
terugweg wandelt u door het bos naar het Duitse plaatsje Wehr en dan loopt u door velden en langs
bosranden terug naar brasserie Windraak31 waar het goed toeven is. Er staan enkele zitbanken onderweg.
U kunt de route inkorten tot 13 km maar dan moet u zelf drinken meenemen.
Gps afstand: 15400 m, looptijd 3.20 uur en hoogteverschil 63 m.

blz 2 van 4
Startadres: Windraak31, Windraak 31, Windraak – Sittard. (Dagelijks open vanaf 10.30 uur).
Er is een parkeerplaats maar parkeer indien mogelijk langs de weg.

842 WINDRAAK 15,4 km – 13 km
1. Met uw rug naar het café gaat u R. Neem nu
bij wegkruis de eerste weg R (rood/blauw).
(Meteen daarna passeert u rechts (nr. 35) het
klooster “Huize Seraphine” (Liefdeszuster van het
Kostbaar Bloed) met links naast het klooster een
mooie tuin). Aan de 3-sprong gaat u bij
verbodsbord RD (Sittarderweg/blauw) de smalle
asfaltweg omlaag. (Voor u heeft u mooi uitzicht op
Huize Watersley). Beneden aan de 3-sprong RD.
Meteen daarna gaat u bij verbodsbord R over de
veldweg met links van u hoeve Watersleyerhof,
e
die begin 16 eeuw voor het eerst werd genoemd.
(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).
De veldweg wordt een smal pad, dat u geruime
tijd RD volgt. Aan de 4-sprong bij grenspaal 292
gaat u L (grijs/rode driehoek op geel plaatje
(mountainbike route)) het bospad omhoog. Bijna
boven verlaat u het bos. Boven aan de 4-sprong
op de Kollenberg gaat u R (Aokerweg). Meteen
daarna aan de 4-sprong bij zitbank gaat u R (rode
driehoek op geel plaatje) over de veldweg. Bij
grenspaal 294 buigt de veldweg links omhoog. (U
loopt hier precies op de grenslijn tussen Nederland
en Duitsland). Aan de 4-sprong gaat u RD de
veldweg omhoog, die later een dalende veldweg
wordt. (Hier boven op de Kollenberg en aan de rand
van het plateau van Doenrade heeft u rondom mooi
uitzicht o.a. links in de verte op de 120 m hoge
koeltorens van de Clauscentrale in Maasbracht, die

op circa 20 km afstand is gelegen). Negeer verharde
weg rechts omhoog. Beneden aan de T-splitsing
bij grenspaal 295 gaat u L over de smalle
asfaltweg. (Voor u ziet u de 80 m hoge kerktoren
van de St. Petrus kerk, ook wel Grote kerk genoemd,
in het centrum van Sittard).
2. Let op! Na 50 m gaat u bij zitbank R over het
graspad door de boomgaard met links van u
woningen in de Sittardse wijk Haagsittard. Aan
de 3-sprong gaat u R even over de akker en volg
dan RD (Wehrer Dreef) het asfaltpad. Negeer alle
zijpaden links richting woonwijk en volg het
asfaltpad RD (Wehrer Dreef). Aan de Y-splitsing
gaat u R (Wehrer Dreef). Aan de schuine Tsplitsing gaat u R. Negeer zijpad links. Het pad
wordt een graspad dat naar links buigt en bij
beukenhaag weer een asfaltpad wordt. Aan de
asfaltweg gaat u R. (Loop links van de weg over het
trottoir). Aan
de rotonde gaat u RD
(Straatsburglaan) en u loopt de wijk Europapark
binnen. Negeer zijweg links (Walloniëstraat) en
doodlopende weg rechts (Luxemburghof). Neem
dan de eerste doodlopende klinkerweg R
(Viandenhof). Voorbij huisnr. 6 en bij keerpunt
volgt u RD het asfaltpad. Vlak daarna gaat u aan
de T-splitsing L met rechts akkers, die op Duits
grondgebied liggen. Aan de volgende T-splitsing
voor hoge grashelling gaat u R. Aan de 3-sprong
gaat u R (Wehrer Beemd). Aan de 5-sprong bij
“rotonde” loopt u RD tussen de rood/witte
paaltjes en de volkstuintjes door.
Negeer
zijpaden.
3. Aan de T-splitsing gaat u R
tussen de
rood/witte paaltjes door en u verlaat de
bebouwde rand van Sittard. Even verder loopt bij
rechts staande hoge stenen grenspaal Duitsland
binnen. Na 150 m gaat u aan de 3-sprong L over
het pad met links de bosrand en rechts een rij
bomen/weiland. Aan de volgende 3-sprong steekt
u RD via smal bruggetje de Rodebach/Roode
Beek over. Na het bruggetje steekt bij zitbank de
smalle asfaltweg (fietspad) over en loop RD over
het grind- bospad.

(Degene die 12 km loopt, gaat hier R over de smalle
asfaltweg (fietspad). Negeer zijpaden en loop RD tot
aan de 3-sprong bij de volgende brug. Ga dan verder
bij **** in punt 5).
Let op! Waar na 200 m het pad begint te stijgen,
gaat u schuin R over het smalle bospaadje. Aan
de T-splitsing gaat u R over het bredere bospad.
Aan de 3-sprong bij zitbank, waar het bospad een
flauwe bocht naar rechts maakt, gaat u L. Na 30 m
gaat u aan de 3-sprong, waar het pad begint te
stijgen, R over het zandpad. Aan de 4-sprong,
met in het midden een stuk asfalt, gaat u L het
bospad omhoog. Negeer zijpaden. Boven bij
hoogzit, waar het smalle pad naar rechts buigt,
gaat u RD het verharde bospad omhoog met
rechts de hoogzit. Boven buigt het pad rechts
(even) omlaag. Voor afrastering van groeve,
waarin water staat, buigt het pad naar links, (De
groeve wordt als biotoop ingericht, een gebied waarin
bepaalde organismen kunnen gedijen).
4. Steek vlak daarna heel voorzichtig de
voorrangsweg over en ga R over het fietspad. Na
40 m gaat u bij verbodsbord L. Meteen daarna
gaat u R het pad omlaag richting visvijver. (U
komt hier op dit punt weer terug. Wilt u niet naar de
visvijver lopen, ga dan verder bij **** in dit punt).
Beneden bij de visvijver gaat u scherp L over het
graspad langs de schuilhut van de Angel Sport
Verein Tüddern. Via bruggetje kunt het leuke
eilandje oplopen waar u mooi uitzicht heeft op
vijver. Loop nu weer dezelfde weg terug. Voorbij
de schuilhut gaat u R omhoog. Boven gaat u R en
**** meteen daarna gaat u R over het smalle
bospaadje met rechts beneden van u de visvijver.
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R en loop
verder parallel aan de rechts beneden gelegen
vijver. Negeer zijpaadje links en blijf zo kort
mogelijk boven langs de vijver lopen. Aan het
eind van de vijver gaat u aan de 4-sprong RD over
het brede bospad. (Als u hier aan de 4-sprong L
omlaag loopt, dan heeft u even verder rechts uitzicht
op nog een mooie vijver). Aan de 3-sprong gaat u
RD. Negeer bospaadje links. Meteen daarna (5 m)
gaat u de 3-sprong RD. Neem dan het eerste pad
R. Ga aan het eind R over de grote parkeerplaats
van restaurant/bistro/Eiscafé Waldschenke, een
leuke pauzeplek met terras. Aan het eind van de
parkeerplaats volgt u RD het fietspad langs de
doorgaande weg.
5. Na 150 m bij bord “Naturschutzgebiet” en roodwit paaltje gaat u L over het brede bospad. Aan
de 3-sprong bij zitbank gaat u L over het smalle
grindpaadje. (U loopt dus links langs de zitbank). U
passeert een bruggetje en volg het pad verder
door het moerassig gebied (Tüdderner Fenn). Aan
de T-splitsing gaat u R. Aan de volgende T-

blz 3 van 4
splitsing gaat u L over de smalle asfaltweg.
****Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u R de
brug over richting Wehr/Hillensberg. (Rechts bij
zitbanken ziet u de kapel van Maria van Altijddurende
Bijstand). Volg de asfaltweg RD en u loopt het
Duitse plaatsje Wehr binnen. Aan de kruising bij
fietsknooppunt 39 gaat u L. Aan de 4-sprong gaat
u RD (Mühlenstraβe) langs het oorlogsmonument
en het St. Severinkerkje (Zie voor info infobordje
naast kerkdeur. De kerk is te bezichtigen). Waar de
asfaltweg naar links buigt, gaat u R het
klinkerpad omhoog langs de muur. Boven aan de
T-splitsing gaat u L. Aan de 4-sprong bij
verkeersspiegel gaat u R (An der Tränke)
omhoog. Aan de 3-sprong gaat u RD. Steek
boven de voorrangsweg over en loop RD (An der
Tränke). Voorbij huisnr. 11 gaat u R over het
graspad, dat een veldweg wordt. Aan de 4sprong gaat u RD over de veldweg.
6. Aan de 3-sprong gaat u L. Aan de volgende 3sprong gaat u R. (Links ziet u het Duitse dorpje
Hillensberg dat van 1949 tot augustus 1963 bij
Nederland hoorde). Aan de asfaltweg gaat u L
(fietsroute 45). Aan de 4-sprong bij wegwijzer
loopt u RD de veldweg omhoog. Boven aan de Tsplitsing gaat u L omhoog. Boven aan de kruising
gaat u RD de veldweg omlaag en dan weer
omhoog. Boven aan de 3-sprong gaat u L de
verharde weg omlaag. Beneden, waar de weg
links
omhoog
buigt
richting
woningen
Hillensberg, gaat u R het (gras)pad omhoog met
links van u een weiland en rechts een akker.
Boven aan de asfaltweg gaat u R. Vlak daarna
aan de 3-sprong bij zitbank (mooi uitzicht) en
wegkruis gaat L over de veldweg. (U passeert een
wilduitkijkpost en links ziet u de kerk in Doenrade).
Aan de 3-sprong gaat u RD verder omlaag De
veldweg buigt beneden naar rechts en wordt een
smal pad langs de bosrand Aan het eind buigt het
pad naar links. Negeer meteen zijpaadje rechts.
Vlak daarna aan de 3-sprong bij grenspaal 292
gaat u L en u loopt weer langs de akker. U
passeert grenspaal 290 C. De veldweg wordt een
verharde smalle weg. U passeert stenen
grenspaal nr. 290. Aan de 3-sprong gaat u R
(rood) de veldweg omhoog. Boven aan de Tsplitsing bij “gedichtpaal” gaat u R (rood) over de
smalle asfaltweg. (Boven heeft u rechts beneden
weer mooi zicht op Huize Watersley. Voor u ziet u het
Chemelot terrein (o.a. DSM en Sabic) in Geleen).
Negeer
veldweg rechts omlaag. Aan de Tsplitsing bij zitbank voor “Pieterpadders en zo
meer” gaat u L. Aan de voorrangsweg bij
wegkruis gaat u L. U komt weer bij brasserie
Windraak 31, de sponsor van deze wandeling,
waar u binnen of op het leuke terras nog iets kunt
eten of drinken.
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