
Tijdens deze wandelroute van ruim 7 
kilometer loopt u vanuit het centrum in 
Munstergeleen door het natuurgebied 
Windraak ten Zuidoosten van dit 
kerkdorp. U treft er een open gebied 
aan met bosvegetatie, weilanden en 
akkerbouwgronden. Het hoogtepunt van 
deze wandeling bestaat echter uit het bosrijk 
gebied rondom de Heemtuin die wordt 
beheerd door vrijwilligers van IVN.

•   Vanaf het Raadhuisplein loopt u in de 
richting van de tennisvelden. Vervolgens 
loopt u van de Beekstraat naar de 
Groenstraat. Bij de kruising met de 
Houbeneindstraat loopt u rechtdoor 
(Steegstraat). Bij de kruising met de 
Overstraat slaat u linksaf bij het wegkruis. 

Het wegkruis is in katholieke streken een 
veelvoorkomend gedenkteken op de kruising 
van wegen. Het is een religieuze uiting die 
ons eraan herinnert dat Christus aan het kruis 
is gestorven.  

•  Bij de 1e kruising gaat u rechts en volgt u 
het Heijdenpad totdat u de bebouwde kom 
van Munstergeleen verlaat. Langzaam maar 
zeker loopt u het natuurgebied rondom 
Windraak binnen. Blijf het voetpad volgen 
aan de linkerkant van de weg.

Windraak
Het natuurgebied Windraak is gelegen in 
de zuidoosthoek van de gemeente Sittard-
Geleen. Vanaf de rand van het plateau van 
Doenrade kijkt u in westelijke richting uit over 
de Maasvallei met de dorpen Munstergeleen 
en Puth op de voorgrond en westelijk 
daarvan de Geleenbeek. Akkers en weilanden 
vormen mede het domein van de das en 
de korenwolf. Het hele gebied is autovrij, 
u kunt er dus heerlijk wandelen. Diverse 
wandelroutes leiden u door holle wegen  
langs kikkerpoelen en veldkruisen. 

•  Bij de verharde weg neemt u het voetpad 
naar links. Na een paar meter kunt u 
genieten van een weids uitzicht over 
Munstergeleen. Aangekomen bij een 
verharde weg naast de N276 slaat u 
rechtsaf en loopt u parallel aan de N276. 
(Euselingseweg)

•  Aan het einde van de weg, bij huisnummer 
9, slaat u rechtsaf. U verlaat de bebouwde 
kom. Sla linksaf bij de bewegwijzering van 
de Heemtuin (zie afbeelding hiernaast).

•  Blijf het geasfalteerde natuurpad volgen 
en houdt bij de splitsing links aan. Volg bij 
het wegkruis het onverharde pad langs de 
bankjes naar recht. (zie afbeelding volgende 
pagina) U loopt nu in het landelijke gebied 
van de Wanenberg

Wanenberg
De Wanenberg is eigenlijk een oud 
rivierterras, dat de rivier de Maas gedurende 
de geschiedenis door het verleggen van 
haar loop heeft gevormd. De steile hellingen 
vormen de overgang van het plateau naar 
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het dal. De heuvel vormt een deel van de 
westelijke rand van het Plateau van Doenrade 
langs het Geleenbeekdal.

•  U neemt de trappen naar beneden en blijft 
de bordjes volgen die u naar de Heemtuin 
leiden.

Heemtuin
In 1972 kreeg de IVN-afdeling Munstergeleen 
een oude, verwaarloosde boomgaard 
(0,45 ha.) aan de voet 
van een heuvel tot 

haar beschikking. De heemtuin werd in 
verschillende fasen en geheel ‘met de hand’ 
door vrijwilligers aangelegd. In het hart van de 
tuin liggen twee betonnen vijvers. De vijvers 
zijn gescheiden door een bruggetje, zodat de 
planten en dieren in beide vijvers gemakkelijk 
van nabij bekeken kunnen worden.

Openingstijden Heemtuin:
april - september: elke zondag van 11-16 
uur; elke laatste woensdagmiddag van de 
maand voor ouders en kinderen.

•  Nadat u de Heemtuin bent gepasseerd, 
neemt u bij de kruising de geasfalteerde 
weg naar links. Bij de eerstvolgende 
splitsing (bij fietsknooppunt 34) houdt 
u rechts aan. Bij de splitsing die wordt 
opgesierd door een Houtsnijwerk slaat  
u rechtsaf.

Vanaf dit plateau heeft u een weids 
uitzicht over Munstergeleen. Zoals 
u vanaf hier goed kunt zien ligt 
Munstergeleen in het zuidoosten 
van de gemeente Sittard-Geleen, 
in het dal van de Geleenbeek. Het 
laagste punt van het dorp bevindt 
zich op een hoogte van circa 50 
meter boven NAP. Munstergeleen 
ligt op de overgang van de ver-
stedelijkte Westelijke Mijnstreek naar 
het landelijke Heuvelland. Vlak ten 
oosten van de dorpskom begint het 
Plateau van Doenrade, dat circa 
vijftig tot zestig meter hoger ligt. 

Na 100 meter gaat deze verharde Putherweg 
over in een holleweg die u steeds dichter in 
de richting van Munstergeleen leidt. 

•  Aangekomen bij de splitsing van verharde 
wegen houdt u links aan. Bij de volgende 

splitsing gaat u rechts.

•  Aangekomen in de 
bebouwde kom van 
Munstergeleen slaat 
u linksaf en volgt u de 
Bronkboomstraat. Bij 
het kruispunt met de 
Geleenstraat gaat u naar 
rechts totdat u bij het 
vertrekpunt van deze 
route bent aangekomen.
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