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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 5,55 km  1.25 uur  7 m  7 m 
 

Tijdens deze leuke stadswandeling Sittard, wandelt u eerst via het rijksmonumentale stadspark naar het 
historisch centrum van Sittard, met zijn vele Rijksmonumentale kerken en kloosters.  In de Ursulinentuin 
komt u bij het mooi gelegen terras van Hotel Merici, waar u kunt pauzeren of lunchen in Bistrot Volte. Via 
de stadswallen loopt u verder door het oude centrum. Via de andere kant van het stadspark, waar u de 
bekendste boom van Sittard passeert, loopt u terug naar het startpunt.  De kerken, die u passeert zijn te 
bezichtigen van 09:00-12:00 en van 14:00-16:00 uur. Maandag gesloten. 
 

U kunt ook starten bij het terras van Hotel Merici, start dan bij punt  4. 
 

Startpunt: Openbare parkeerplaats, Molenweg 42, Sittard.  
 
 

 
 

Startpunt: Hotel Merici – Bistro Volte, Oude Markt 5 – 7, Sittard. Tel: 046-4009002.  Geopend: Dagelijks 
vanaf 11.00 uur, keuken vanaf 12.00 uur. 
 

 
 

1632. SITTARD 5,5 km 
 

1.  Staande op de parkeerplaats met uw rug naar 
de doorgaande weg, loopt u RD over het voet-
grindpad, met rechts de meidoornhaag.  Aan de 
T-splitsing gaat u L het grindpad omlaag. 
Beneden aan de 5-sprong steekt u  R via 
bruggetje de aftakking van de Geleenbeek over   
Vlak daarna, aan de Y-splitsing, gaat  u L en 
steekt u via de stenen stuwsluis (1779) de 
Geleenbeek over en volg het pad door het 
stadspark met rechts de Molenbeek.  
 

(Hier bij de Rijksmonumentale stuwsluis/boogbrug 
(1779), splitst zich de Geleenbeek, die vanaf hier de 
Keutelbeek wordt genoemd en de circa 4 km lange 
Molenbeek, een in de 14e eeuw gegraven aftakking, 
die ondergronds door het oude centrum stroomt en 
oorspronkelijk de waterkracht leverde aan vier 
watermolens. Na 4 km vloeien de twee waterstromen 
aan de noordkant van Sittard weer samen en 
stromen dan weer verder onder de naam 
Geleenbeek. De Keutelbeek stroomt over een 
afstand  van circa 200 m ook ondergronds door 
Sittard).  
 

Aan de 4-sprong, bij brug gaat u RD, met links 
een tenniscomplex.  Vlak daarna steekt u R via 
houten brug de Molenbeek over en ga dan L 
verder door het stadspark.  
 

(Het Rijksmonumentale circa 18 ha grote stadspark is 
aangelegd tussen 1921 en 1933 en is in 2020/2022 
heringericht).   
 

Na ruim 50 m neemt u nu het derde pad schuin R 
met links een vijvertje. Aan de 4-sprong bij twee 
varkensruggen gaat u R en meteen daarna, voor 
twee zitbanken, gaat u L met rechts een rond 
plantsoen.  Aan de 3-sprong gaat u R en na 10 m 

gaat u aan de volgende 3-sprong L, met rechts 
een rozenbloemenperk.  
 

2. Aan de T-splitsing, voor vijver en bij platanen 
gaat u L en na 10 m gaat u aan de volgende  
T-splitsing R, met rechts de vijver.  Aan het einde 
van de vijver gaat u aan de 4-sprong, bij platanen 
en rechts een trapje, L over het asfaltpad en u 
verlaat even verder het stadspark. Steek de 
doorgaande weg over, ga L en na 10 m gaat u bij 
huisnr. 122 R (Emmastraat) over het trottoir.   
 

(Hier staat links aan de groenstrook een door de 
Stittardse jeugd geplante eik t. h. a. de 
gedenkwaardige 7 jan. 1937, de trouwdag van 
prinses Juliana en prins Bernhard Lippe -Biesterfeld).   
 

Aan de T-splitsing, bij aardig optrekje, steekt u L 
via brug de Molenbeek over en  ga dan meteen 
aan de kruising R (Kastanjelaan) over de 
doodlopende weg met rechts het beekje.  Waar de 
asfaltweg na 200 m naar rechts buigt, gaat u 
meteen voorbij de bocht bij zitbank L via ijzeren 
nauwe doorgang over het klinkerpad. Steek de 
doorgaande weg over (Engelenkampstraat) (hier 
gaat de Molenbeek ondergronds onder het historisch 
centrum van de stad door) en loop RD (Sjiefbaan)  
over de kasseienweg. Vlak daarna, waar de weg 
naar links buigt, gaat u R met rechts de grote   
parkeerplaats. Aan de 4-sprong voor de 
voetgangerszone gaat u L door de 
voetgangerszone.   
 

(Hier stond tot 1972 (tot 1957 in bedrijf), de molen 
van Damoiseaux aan de Molenbeek, die nu hier 
ondergronds door het oude centrum stroomt). 
 

https://mericihotel.nl/
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Beneden aan de 4-sprong bij het kunstwerk 
“Vastelaovesmonement” van Désirée Tonnaer, 
dat hier in 1993 is geplaatst t. g. v. het 750 jarig 
bestaan van de  stad Sittard, gaat u RD. Meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat  u R (Misboekstraat) 
verder door de voetgangerszone. Aan de  
T-splitsing, voor huisnr. 59, gaat u R. Na bijna  
100 m, aan de 3-sprong bij de gevelsteen “das 
Schwarze Hutgen” (huisnr. 29), gaat u L.   
 

3. Meteen daarna aan de T-splitsing voor de Grote 
Kerk, officieel de kerk van Sint-Petrus’ Stoel van 
Antiochië, gaat u L (Kerkplein).  
 

(Bij de ingang staat een groot missiekruis (1835 
vervangen in 1910).  Hier bij de ingang staat tevens 
een stenen kopie van O. L. Vrouw Behoudenis der 
Kranken (1899).  
 

Achter in de kerk, onder de toren, bevindt zich het 
graf en de gedenksteen van deken Tijssen, de 
preister van de armen. Rond het jaar 1000 stond op  
deze plek al een zaalkerk. De huidige kerk is 
gebouwd vanaf eind 14e eeuw tot midden 16e eeuw. 
Met de bouw van de  bijna 80 m hoge in baksteen  
met mergelstenen banden opgetrokken toren, werd in 
de 2e helft van 15e eeuw begonnen en kwam gereed 
rond 1505.  
 

De kerk is te bezichtigen van 09:00-12:00 uur en van 
14:00-16:00 uur. Maandag gesloten. Deze 
openingstijden gelden ook voor de Basiliek en de Sint 
Michielskerk, die u tijdens deze wandeling passeert).  
 

Let op! Vlak voor huisnr. 7 (tegenover ingang kerk)  
gaat u L (Rectorijgetske) door het steegje. Aan de 
T-splitsing bij wegwijzer gaat u R en negeer 
meteen zijweg rechts. Aan de 4-sprong, bij 
wegwijzer en het standbeeld van Zefke Mols 
(1874-1955), een Sittards icoon, die een zwervend   
leven leidde, gaat u R (Begijnenhofwal) de 
kasseienweg omhoog en boven loopt u over de 
stadswal. Beneden aan de 4-sprong bij kunstwerk 
(zie infobordje aan muur) steekt u L via brug de 
gracht over en ga dan meteen bij grote 
bloemenbakken R.  Na 30 m gaat u aan de Y-
splitsing R over het asfaltpad.   
 

(U loopt hier door de voormalige schootsvelden. In de 
middeleeuwen lag rond de omwalling een 
schootsveld: een open ruimte die de artillerie 
gebruikte bij dreigende aanvallen en om vrij zicht 
rondom de stad te hebben. Daarom was in dit gebied 
geen bebouwing toegestaan. 
 

Hier worden nu jaarlijks, de niet meer weg te denken,  
Oktoberfeesten gehouden). 
 

Aan de T-splitsing gaat u R. Via ijzeren hek loopt 
u de ommuurde Ursulinentuin/Stadstuin binnen. 
 

(Als u voor de ingang links gaat, komt u bij de 
Jezuïetenkapel (1874) met een fresco van Jo 
Havenith (zie infoborden).  
 

Hier voor de ingang van de Ursulinentuin ziet u links 
aan de muur de zes kunststof replica’s van de 
bronzen reliëfs die in de voormalige kiosk op de 
Markt in Sittard waren verwerkt. (Zie infobord).   
 

In de Ursulinentuin  komt u meteen rechts bij het 
mooi gelegen terras van Hotel  Merici, de sponsor 
van deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of 
drinken. Binnen in Bistrot Volte kunt u heerlijk 
lunchen.  
 

4. Met uw rug naar het terras van Hotel Merici 
gaat u R.  Na 50 m neemt u het tweede  pad L 
door de perenboomberceau (zie infobordje).  Aan 
de 4-sprong gaat u RD. Aan de T-splitsing, bij de  
gedenksteen aan de 160 Joodse slachtoffers van 
het Naziregime, gaat u R. Het pad buigt naar 
rechts en dan passeert u meteen links de  
begraafplaats van de zusters Ursulinen. Negeer 
bij kruis zijpad rechts.   Aan de T-splitsing gaat u 
L en u verlaat de Ursulinentuin. Ga nu meteen bij 
wegwijzer R met rechts de hoge muur van de 
Ursulinentuin. Vlak voor de onderdoorgang gaat 
u R door het poortje en ga dan de trap omhoog. 
Boven gaat u R over de stadswal met rechts 
beneden de gracht en links het Dominicanen- 
Jezuïetenklooster (1668) en het Ursulinenklooster 
(1843).  Aan de 4-sprong bij brug en kunstwerk 
“boom” gaat u L. (U bent hier al geweest)  Aan de 
ongelijke 4-sprong bij pastorij (nr. 10/zie 
infobordje) met aan de zijkant van de pastorij een 
groot beeld van St. Petrus, gaat u L 
(Kloosterplein).  
 

(U passeert links het standbeeld van de 
Sittardse/Limburgse troubadour Jo Erens. (1928-
1955). 
 

Eveneens links passeert u het Jochem Erenshoes en 
het prachtige “Huis van Wessem”).  
 

Voor het voormalige Ursulinenklooster (nu 
appartementen/luxe hotel) en bij de gevelsteen 
“Der Neue Thumb” (zie infobordje) buigt de weg 
naar rechts.  
 

(In 1843 vestigden de zusters Ursulinen zich hier in 
het 17e eeuwse “Huis op den Berg” (zie infobordje bij 
afrastering terras hotel). Zij starten hier een 
opleidingsinstituut voor jonge meisjes uit Sittard en 
omgeving).   
 

Dan passeert u links de prachtige basiliek  Onze 
Lieve Vrouw van het Heilig Hart (1875-1877), die 
gebouwd is als bedevaartkerk. Hier tegenover 
staat het prachtige gebouw, genaamd Mariapark 
(1891). 
 

(Het complex bestaat uit vier vleugels en deed dienst 
als rust- verblijfplaats voor pelgrims. In het gebouw 
staat een altaar en de 14 kruiswegstaties. Nu is het 
een ontmoetings- en vergaderruimte).   
 

Aan het einde van de straat passeert u links (nr. 
1/zie infobordje) het voormalige Benedictijnen-
klooster (17e/18e eeuw). Aan de Markt bij de 
prachtige Sint Michiels- of Paterskerk (1659-
1661), die gebouwd  is als kloosterkerk voor de 
Dominicanen, loopt u RD met rechts het 
marktplein.  
 

(Het gebeeldhouwd leeuwenfiguurtje rechts van de 
deuringang herinnert aan een wel heel bijzondere 
gebeurtenis.  
 



In 1938 liep een ontsnapte circusleeuw tijdens de 
hoogmis de stampvolle kerk binnen. De leeuw van 
circus Frios, dat tegenover de kerk op de Markt 
stond, was ontsnapt via een hek dat open stond.   
Terwijl iedereen in paniek een veilig heenkomen 
zocht, ging de leeuw Asor lekker op het altaar zitten. 
De leeuw voelde zich blijkbaar volkomen op zijn 
gemak. Hij gaapt eens flink, schudde zijn manen, 
legde als blijvend souvenir een flinke hoop op het 
tapijt en wilde gaan slapen met zijn geweldige kop 
tussen zijn voorpoten. Twee oppassers van het 
circus, die inmiddels gewaarschuwd waren, konden 
de leeuw, zonder dat er ook maar iets vervelends 
gebeurde met behulp van enkele touwen, 
terugbrengen naar zijn kooi). 
 

5. Aan de 4-sprong, bij het bijna 5 m hoge  
oorlogsmonument, een bronzen beeldengroep 
van twee mensenfiguren, gaat u L (Markt/ 
Paardenstraat) over de eenrichtingsweg.  Negeer 
na paaltjes bij infobordje “Om den Tol” zijweg 
scherp rechts en loop RD (Paardestraat) langs 
het kunstwerk “Tröötemènkes”.  
 

(Het beeld van een trompettist en trommelaar zittend 
op een stenen sokkel is een hommage aan alle 
'Zittesje kapellekes' (muziekkapellen)). 
 

Aan de ongelijke 4-sprong bij wegwijzer en het 
Toon Hermans inloophuis gaat u R de klinkerweg 
omhoog over de stadswal met links beneden de 
mooie tuin van het Toon Hermans inloophuis.  
 

(Hier aan de Paardestraat stond  de Broekpoort, die 
in de 19e eeuw is afgebroken).   
 

Aan de 4-sprong bij trap en infobordje 
“stadswallen” gaat u RD.  
 

(Na de verwoesting van Sittard in 1677 werden in de 
schootsvelden o.a. volkstuinen aangelegd).  
 

Negeer bij infopaneel “fort Sanderbout” 
trappenpad links omlaag en u passeert meteen 
links het fort Sanderbout/joodse begraafplaats 
(zie infobord).  Beneden aan de 4-sprong gaat u 
RD  (Agnetenwal).    
 

(Hier stond vroeger de Putpoort, één van de drie 
grote stadspoorten  (zie infobordje). De andere twee 
grote stadspoorten waren de Limbrichterpoort en de 
Broekpoort.  
 

Boven op de stadswal passeert u rechts de 
voormalige kloosterkerk (1699-1702) van het 
voormalig klooster  Sint Agnetenberg). 
 

Aan de 4-sprong bij wegwijzer en grote 
parkeerplaats gaat u L. Bij ANWB-wegwijzer  
steekt u bij verkeerslichten, via zebrapad, de 
doorgaande weg over en gaat u schuin L (Hub 
Dassenplein) de asfaltweg omhoog met boven 
rechts van u het stadskantoor. Voorbij het 
stadskantoor gaat u aan de 3-sprong bij 
afsluitpaaltjes R en meteen daarna tegenover 
huisnr. 10 gaat u R over het asfaltpad door het 
park. Aan de 4-sprong gaat u RD met rechts de 
parkeerplaats. Aan het einde van de 
parkeerplaats gaat u aan de T-splitsing R met 

rechts de parkeerplaats. Op ”pleintje” gaat u L 
over het asfaltpad. Vlak daarna gaat u aan de  
T-splitsing R. Aan de kruising van asfaltwegen 
gaat u L (Schuttestraat) over het trottoir langs de 
rij platanen. 
 
 

6. Vlak voor de rotonde, met zonnewijzer, gaat u 
R (Agricolastraat) en meteen daarna tegenover 
huisnr. 156 steekt u de weg over en loopt u RD 
over het asfaltpad, weer het stadspark binnen.  
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R. Aan de 
4-sprong bij dikke plantaan en bij treurwilg gaat u 
L met rechts de vijver. Aan het einde van de vijver 
gaat u aan de 3-sprong R en meteen daarna aan 
de 3-sprong gaat u L met rechts het 
rozenbloemenperk. Aan de volgende 3-sprong 
gaat u L en na 10 m gaat u aan de 3-sprong R, 
met links een drietal bomen/dennen. Aan de 
omgekeerde Y-splitsing, voor twee zitbanken gaat 
u scherp L omhoog. Aan de 3-sprong voor stenen 
trapje en de links “staande” bijzondere 
trompetboom gaat u R over het grindpad verder 
door het stadspark.  
 

(Dit is de bekendste boom van Sittard en staat dan 
ook op duizenden trouwfoto’s).   
 

Na bijna 100 m gaat u aan de asfaltweg bij  
huisnr. 13 en rij platanen R over het brede 
asfaltpad/ grindpad.  Bij huisnr 15 gaat u aan de 
4-sprong bij bord “fietspad” RD door het park 
met links de asfaltweg. Aan de omgekeerde  
Y-splitsing gaat u RD  en meteen daarna aan de  
4-sprong gaat u R, met links de restanten van wit 
gebouw.    
 

(Dit is de voorgevel/restant van het voormalig 
zwembad, dat in 1932 -1933 werd gerealiseerd in het 
kader van de werkverschaffing. Het bleef in gebruik 
tot 1985).  
 

Aan de 4-sprong bij speeltuintje en voor brug 
gaat u L met rechts de Geleenbeek. Negeer 
zijpaden.  
 

(Rechts aan de overkant van de Geleenbeek ziet u 
het terras van de uitspanning De Vief Hieringe).  
 

Bij de grote vijver gaat u RD/R met links de grote 
vijver.    
 

(Hier bij de links gelegen grote vijver genaamd de 
Roeivijver, kon men in het verleden bij de inmiddels 
verdwenen kiosk een roeiboot  of waterfiets huren. In 
de winter kan op de vijver geschaatst worden.  
 

Rechts ziet u het grote waterrad van de 
Ophovenermolen (1716)).  
 

Bij zitbanken gaat u R over de asfaltweg en via 
brug steekt u de vistrap, de Geleenbeek en de 
molentak van de Geleenbeek over. Meteen daarna 
gaat u R de inrit in langs de uitspanning De Vief 
Hieringe, die in de Ophovener watermolen is 
gehuisvest en die sponsor is van deze 
wandelgids. Voor de parkeerplaats gaat u L over 
het grindpad. Aan de 3-sprong gaat u L het 
grindpad omhoog terug naar de parkeerplaats. 

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.  


