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Praktische informatie:

Afstand: 9 km
Soort: stadsrondwandeling

Startpunt:
station Sittard
Stationsplein 2
6131 AS Sittard
Coördinaten: 51°0'9" N   5°51'34" E

Horeca:
In centrum

Na de oude binnenstad kuiert u enkele kilometers over prachtige paden 
door groenstroken en parken langs maar liefst drie beken de stad uit: dat 
zijn de Keutelbeek, de Molenbeek en de Geleenbeek. Onderweg gaat u 
menig romantisch brugje over, komt u langs de Ophovener (water)Molen 
waar u op een terrasje langs de beek kunt genieten van de rust en het vele 
groen. Over landwegen en een paar holle wegen beklimt u door het 
Limburgse heuvellandschap geleidelijk de Kollenberg en daalt deze langs 
de Rosakapel en het Memoriebos weer af. 

Na de stadsrand bent u vlot in het centrum met op de Markt vele gezellige 
terrasjes. De tocht wordt afgesloten met een rondje om de Grote Kerk, over 
de Begijnenhofwal en een winkelstraat. Vanwege de landwegen en holle 
wegen doet u er goed aan stevige wandelschoenen te dragen.
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De Vief Heringe
Molenweg 56

6133 XN Sittard
 

Honden: aan de lijn

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1370/1481

1. Verlaat stationshal aan linkerkant, steek schuin naar rechts 
Stationsplein over en ga RD Stationsstraat in. Bij huisnr 10 RA 
(ook Stationsstraat), blijf straat flink stuk volgen (wordt Steen-
weg). Op kruising met Rijksweg Noord RD (Voorstad) en na huisnr 
2 op kruising RA (Parklaan, staat wat verderop). Op verkeerslich-
tenkruising RD (ook Parklaan), rechts ziet u Keutelbeek. Bij 
lantaarnpaal 6391 LA (Beukenlaan). Op kruising nog even RD 
(Jubileumstraat) en direct na brug RA (Emmastraat), rechts ziet  
u Molenbeek en blijf over gras lopend daar strak langs.  
Aan einde gazon RA brug over en gelijk LA, asfaltwegje met links 
beek. In flauwe rechterbocht LA brugje over en RA, nu rechts 
beek en blijf daarlangs, laatste stuk loopt tussen grote vijver (l) 
en Ophovener Molen (r, met terras aan beek). 

2. Aan einde op weg scherp RA. Na bruggen, tegenover ingang 
watermolen, gelijk LA, voetpad met links Geleenbeek en blijf 
daarlangs. Na 500m LA brug over, op kruising met fietspad RD en 
loop voetpad uit. Na klinkers tussen huizen aan einde LA en bijna 
gelijk scherp RA (Oude Heerlenerweg). Na linkerbochtje Heerle-
nerweg oversteken, aan overkant RA, volg linkerbocht van trottoir. 
Na huisnr 44 LA (Breijhaag), asfaltpad met verderop kort trapje.

http://routefabriek.nl/routekaart/1370/1481


8 9Provinciewandelgids   Limburg / zuid

Na haakse rechterbocht linkerpad negeren, loop smal asfaltwan-
delpad om nauwelijks zichtbare woonwijk uit. Na trapje op krui-
sing RD, pad nog steeds langs woonwijk (l), wordt na kort klim-
metje pad door weilanden. Na rechter- en linkerbocht loopt u 
langs bosrand (r) en gaat daarna door stuk bos, loop pad hele-
maal uit. Aan einde op landweg LA. 

3. Blijf deze landweg volgen, wordt verderop even holle weg.  
Op kruising met Marianisje RD (Kolleberg, staat op steen), wat 
verderop gaat u al dalend bos in. Op kruising met Rosakapel RA 
(Duuster Gats). Boven passeert u rechts van u GSM-mast (kort 
daarna kunt u via klaphek linksaf op en neer Memoriebos bezoe-
ken, aan einde van doodlopend bospaadje is aan andere boskant 
idyllisch bankje met fraai uitzicht, keer daarna terug en ga na dat 
klaphek linksaf). Dat bosje al dan niet bezocht te hebben gaat 
asfaltpad verderop dalen en wordt holle weg die u uitloopt.  
Aan einde op asfaltwegje LA en loop ook dat uit. Aan einde Pres. 
Kennedysingel oversteken, parkeerplaats opgaan, deze schuin 
naar rechts oversteken en in rechterhoek op pad na haag LA.  
Na 10m op kruising RA (Gats), pad langs haag (l) en gazon van 
smal park (r). Na dat parkgazon loopt u RD-gaand tussen hagen, 
na 30m op 1e hagenpad LA. Op kruising RD en via trap stadswal 
op. Bovenaan RA, loop pad over stadswal uit. 

4. Aan einde LA en tegenover huisnr 9 schuin RA (Paardestraat). 
Op Markt ziet u in verlengde van uw looprichting aan overkant van 
Markt smal okergeel vakwerkhuis. Ga even links daarvan Lim-
brichterstraat in. Bij huisnr 18 en fonteintje rechts aanhouden en 
daarna bij huisnr 29 RA (Kerkstraatje). Op Kerkplein RA en loop 
tegen de klok in half rondje om Grote Kerk. Naast kerktoren RA 
steegje in (Koninginnegetske) en daaruit komend RA (Begijnen-
hofstraat, staat verderop). Daarna 2x LA (Begijnenhofwal, op dit 
punt RA kunt u via Dominicanenwal de Ursulinentuin bezoeken). 
Na lage lange trap en beeldje op kruising RA (Brandstraat).  
Op volgende kruising RD (Voorstad). Loop zelfde weg terug naar 
station: op kruising met Rijksweg Noord RD (Steenweg, wordt 
verderop Stationsstraat) en flink stuk verderop na huisnr 10 LA.
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