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Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling wandelt u eerst naar de bekende Pater Karel kapel 
die u kunt bezichtigen. Dan volgt u de Geleenbeek naar het mooie stadspark van Sittard waar u de 
Ophovener watermolen passeert. Dan loopt u langs de St. Rosa kapel over het Plateau van Doenrade naar 
de Kollenberg en daalt u af naar Munstergeleen. Het laatste stukje langs de meanderende Geleenbeek is 
ook prachtig. Neem zelf drinken mee. Er staan wat zitbanken onderweg.  
 
 
Startpunt: Parkeerplaats voor voormalig gemeentehuis, Geleenstraat 2,  Munstergeleen.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,24 km  2.15 uur  54 m  79 m 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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763. MUNSTERGELEEN 9,2 km 
 

1.  Met uw rug naar het voormalige gemeentehuis 
gaat u RD (Geleenstraat).  Aan de 4-sprong bij 
muurkruis  gaat u R (P.C. Houbenstraat). De weg 
buigt bij de Karel Hoeve links omlaag. Aan de 3-
sprong bij muurkruis steekt  u R via brug de 
molentak van de Geleenbeek over. Bij de kapel 
van pater Karel, die u zeker moet bezoeken, gaat 
u L (Pater Karelweg) over de smalle asfaltweg. 
 

(De bedevaartkapel van de Heilige Pater Karel wordt 
jaarlijks door circa 50.000 mensen bezocht. De 
devotiekapel maakt deel uit van de voormalige 
dubbele watermolen 'Molen van Cardus Houben', het 
geboortehuis van pater Karel.  Pater Karel (1821-
1893) is ingetreden bij de congregatie der 
Passionisten in het Belgische Ere en is later naar het 
klooster Mount Argus bij Dublin gegaan, waar hij in 
1893 is gestorven. Hij werd vermaard door zijn 
genezingskracht. Velen bezochten hem om troost en 
genezing te vinden. Er werden veel wonderbaarlijke 
genezingen gemeld. Hij is in 2007 Heilig verklaard.  
 

U passeert de parkeerplaats.  
 

(Bij de parkeerplaats kunt u via de rechts gelegen tuin  
de winkel met religieuze artikelen en het museum 
bezoeken. Geopend van vrijdag t/m zondag (14.00 - 
17.00 uur). In de mooie tuin (elke dag open) staat 
een Mariagrot en de bijzondere kruisweg bestaande 
uit 15 staties, die  afkomstig zijn van de sinds 2011 
gesloten Antonius van Paduakerk van de Sittardse 
wijk Ophoven). 
 

Negeer bij zitbank zijpad/brug links. Vlak vóór de 
brug gaat u R via draaihekje over het pad met 
links de meanderende Geleenbeek, die vlak bij 
Stevensweert in de Maas stroomt. Bij draaihekje, 
treurwilg en het Glanismonument (zie infobordje) 
steekt u L via brug de Geleenbeek over. Meteen 
daarna  gaat u bij zitbank schuin R over de 
veldweg met rechts het gebouw van het 
rioolgemaal Munstergeleen. Na 200 m wordt de 
veldweg een smal pad. Negeer zijpaden en volg 
het pad RD met links van u het Alsbroekbos, het 
groene hart tussen Geleen en Sittard. Voor de 
doorgaande weg gaat u R over de veld- grindweg.  
Steek voor brug L via oversteekplaats voorzichtig 
de doorgaande weg (Middenweg) over en ga R 
over het twee richtingen fietspad. Via brug steekt 
u weer de Geleenbeek over.   
 

2. Meteen na de brug gaat u L over de smalle 
asfaltweg/fietspad met links de Geleenbeek.   Aan 
de 4-sprong bij brug gaat u verder RD over de 
smalle asfaltweg met links de meanderende beek.  
 

(Hier ziet u schuin rechts voor u de voormalige 
kloosterkerk (1928) van de Missionarissen van H. 
Hart in de Sittardse wijk Leyenbroek).  
 

U passeert het Stadsspeelbos “Sjabolleke” en 
blijf RD het pad langs de Geleenbeek volgen.  
 

(Bijna aan het eind van het pad ziet u links aan de  
overkant van de beek  een mooi bakhuis, dat nog 
regelmatig wordt gebruik. Het bakhuis hoort bij de 
hier gelegen mooi gerestaureerde monumentale 
voormalige carréhoeve Ophovenerhof (1406)).  
 

Steek in Sittard de asfaltweg (Molenweg)  over en 
ga schuin L over de asfaltweg met rechts de 
grote vijver en links de Geleenbeek  
 

(U loopt hier door het rijksmonumentale circa 18 ha 
grote stadspark dat is aangelegd tussen 1921 en 
1933 en dat in 2020/2022 is heringericht)   
 

Links ziet u het waterrad van de Ophovenerrmolen 
(1716) en het terras van  uitspanning De Vief 
Hieringe, die in de Ophovener watermolen is 
gehuisvest. 
 

Hier bij de rechts 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).  
 

Aan de 4-sprong gaat u L met links de beek.  
Negeer zijpaden.  
 

(Na 250 m ziet u bij speeltuintje rechts de restanten 
van het voormalig zwembad, dat in 1932 -1933 werd 
gerealiseerd in het kader van de werkverschaffing. 
Het bleef in gebruik tot 1985).  
 

Na 500 m gaat u aan de 4-sprong bij twee palen 
en twee varkensruggen L. Negeer zijpaden. Vlak 
voor de asfaltweg (Agricolastraat) gaat u scherp 
R. Negeer zijpaden en loop RD verder door het 
stadspark met even verder rechts een vijver en 
links oude platanen/zitbanken.   
 

3. Aan de rotonde met zonnewijzer gaat u bij 
verbodsboren L/RD ((Schuttestraat).  Aan de 
kruising gaat u R (Jubileumstraat). Steek nu 
meteen bij huisnr. 1 deze weg over en ga R over 
het asfaltpad parallel aan deze weg. Na 25 m gaat 
u aan de 3-sprong  L over het asfaltpad. Aan het 
eind bij klinkerpleintje gaat u R met links beneden 
de parkeerplaats. Vlak voor asfaltweg gaat u L 
over het pad met even verder links van u het 
Stadskantoor. Negeer zijpaden. Let op! Bij huisnr. 
6 gaat u R over de klinkerweg met links 
afrastering/kantoor en rechts een 
appartementsgebouw. Aan de voorrangsweg, met 
aan de overkant de voormalige Mulo 
meisjesschool, gaat u R over het trottoir omhoog.  
 

(Als u hier L gaat en aan de kruising R 
(Rosmolenstraat), dan komt u op de gezellige Markt 
met de vele monumentale panden. Een leuke 
pauzeplek is LUNA Eten & Drinken, sponsor van 
deze wandelsite).  
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Boven bij verkeerslichten steekt u via 
oversteekplaats de doorgaande weg over en loop  
RD (Beukeboomweg) omhoog.  
 

(Na 50 m ziet u rechts het voormalig Gemmaklooster 
dat van 1938 - 1997 is bewoond door de zusters 
Passioistinnen).  
 

Boven aan de kruising gaat u L (Alphons 
Laudylaan) de doodlopende weg omlaag. 
Beneden aan het einde van de straat, gaat u na 
nauwe doorgang bij verbodsbord R de 
afgesloten, mooie holle asfaltweg omhoog langs 
de 2e  Voetval  “Jezus van Caiphas”.  
 

(Langs deze weg staan zeven voetvallen, een 
Dominicaanse kruisweg, die uit zeven staties 
/kapelletjes bestaat waarvan vier dateren uit 1907 en 
drie uit 1925. Zij werden geplaatst ter vervanging van 
de uit 1800 daterende voetvallen).  
 

Bij de 6e Voetval en zitbank passeert u rechts de 
grot “de Hof van Olijven” en volg verder RD de 
stijgende asfaltweg.  
 

4. Boven aan de kruising bij zitbank, infobordje 
en de prachtige St. Rosa (van Lima) kapel (1675),  
de patroonheilige van de stad, gaat u RD 
(Kollenberg) de grindweg omhoog.  
 

(De Rosakapel is een kapel met een grote en rijke 
historie en een eeuwenlange traditie van processies. 

De kapel is in de maand aug. dagelijks geopend van 
14.00 tot 16.30 uur).  
 

Negeer meteen bospad rechts omhoog. Aan de 4-
sprong bij  zitbank en het O.L.V. van 
Smartenkapelletje (zie infobordje) gaat u RD 
(grijs/wit-rood) de veldweg over de Kollenberg 
omhoog.   
 

(Links in de verte ziet u de 85 m hoge windturbines, 
die tussen de Duitse plaatsjes Saeffelen en 
Waldfeucht staan, die vlakbij Koningsbosch liggen).   
 

Aan de 3-sprong loopt u RD (grijs) de holle 
veldweg omhoog. Negeer bij klaphek zijpad 
rechts omlaag Aan de Y-splitsing bij zitbank gaat 
u R/RD (grijs) verder over de grindweg. Aan de 3-
sprong bij veldkruis gaat u R (Stjeinpaedje) met 
links de bosrand van het park van Huize 
Watersley en even verder loopt u het bos in. 
Negeer zijpaden. Na 400 m gaat u aan de 3-
sprong RD over pad met links de bosrand en 
rechts  een akker.  
 

(Hier heeft u voor u mooi uitzicht o.a. op het 
Zuyderland ziekenhuis en op de heuvel (steenberg 
van de voormalige steenkolenmijn Maurits) op de 
Chemelot-terrein).  

Aan de 4-sprong loopt u RD het pad omlaag met 
rechts achtertuinen van woningen van de 
villawijk “de Kollenberg”. 
 

(Aardigheidje :In deze villawijk werd de tv 
komedieserie Ma Flodder opgenomen. Voor u ziet u 
de kerktoren in Munstergeleen).  
 

Aan de 4-sprong bij trapje gaat u L de veldweg, 
die even verder een mooi hol bospad wordt, 
omhoog. Bijna boven aan de 3-sprong gaat u RD 
Negeer bospaden rechts en volg het pad verder 
omhoog met rechts de bosrand en links akkers.  
Boven aan de Y-splitsing, met links een graspad, 
gaat u R (rode driehoek op geel plaatje) het 
bospad omlaag. Negeer meteen paadje rechts 
omlaag en volg RD het dalende pad. Omlaag 
lopend verlaat u een eind verder het bos en volg 
het dalende pad, gelegen tussen vele 
braamstruiken (geen last van), verder omlaag. 
(Voor u ziet u boven in de verte de kerk in Puth).  
 

5. Beneden aan de asfaltweg gaat u R. Steek de 
doorgaande weg (N276) rechts via de 
oversteekplaats over en loop RD over het 
fietspad met rechts een tuincentrum. 50 m voorbij 
het plaatsnaambord Munstergeleen en meteen 
voorbij greppel gaat u R over het pad met links 
van u woningen aan de rand van Munstergeleen 
en rechts de greppel. Negeer zijweg links. Aan de 
Y-splitsing  bij lantaarnpaal gaat u L verder langs 
de woningen. (U verlaat hier de greppel). Steek bij 
huisnr. 11 het einde van de weg (keerpunt) over 
en volg RD het asfaltpad. Aan het eind gaat u bij 
huisnr. 1 R over de asfaltweg/klinkerweg. Bij 
huisnr. 12 gaat u RD (Brikkebekkesjpaad) over 
het asfaltpad verder langs de woningen. Aan het 
eind gaat u R het fietspad/asfaltweg omlaag.  
Bijna beneden gaat u L over het tegelpad met 
links de bosstrook. Waar het tegelpad en 
doorgaande weg links omhoog buigen, steek u R 
via oversteekplaats de doorgaande weg  en loop 
RD  het fietspad omlaag.  
 

6. Voor het viaduct “Beumerwald” gaat u bij 
zitbank L (Glanapad) via klaphek het grind- 
bospad omhoog.  Beneden voor de Geleenbeek 
gaat u L over het grindpad met  rechts 
Geleenbeek.  Na afsluitboom en klaphek gaat u 
aan de 4-sprong bij brug en Glanismonument L 
over de klinkerweg. Vlak daarna gaat u aan de 3-
sprong R (Molenstraat0 over de doodlopende 
klinkerweg. Aan het eind van de straat gaat u L 
(Aan de Kerkheuvel) over de klinkerweg/voetpad  
en u komt bij 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.   


