
  

 

Stadswandeling Weert 
Street art en de binnenstad (6 km)  
Een stadswandeling door Weert met oog voor oude monumenten en hypermoderne kunst? Ja, je leest het 

goed: we gaan de historische binnenstad van Weert combineren met de mooiste street art van de stad in een 

wandelroute van 6 kilometer. Je zou het niet snel vermoeden bij dit op het eerste oog misschien wat suffig 

provinciestadje, maar het oude Weert gaat verrassend met haar tijd mee. 

In de routebeschrijving zijn sommige bezienswaardigheden gemarkeerd met een *. Daarover vind je meer 

informatie in het bijbehorende blog op Bestemming Buitenlucht. Raadpleeg de website 

(www.bestemmingbuitenlucht.nl/stadswandeling-weert) of scan de QR-code. 

• De start- en eindpunt van deze route is het Stationsplein in Weert.  

• Parkeren kan in de Parkeergarage Stationsplein, Sint Maartenslaan 5b. Op zondagen (ook op 

koopzondag) is het gratis parkeren op straat. Dat kan verderop op de Sint Maartenslaan. 

• Op de website is een gratis GPX-track te downloaden. 

 

http://www.bestemmingbuitenlucht.nl/stadswandeling-weert


Routebeschrijving 
  Beschrijving 

 start We starten bij Station Weert*. Loop vanaf het Stationsplein onder het spoortunneltje door. 
 200m Steek het zebrapad over richting het spoor.  Neem aan de overkant het pad naar links door het 

Spoorpark*, het spoor aan je rechterkant houden. 

 1 km Aan het einde van het park rechtsaf het tunneltje door en daarna links aanhouden (Parellelweg). 
Even verderop links het fietspad oplopen naar de Ringbaan West. 

 1,3 km Bij de rotonde de weg oversteken, meteen naar rechts en direct naar links het fietspad naar 
beneden. Het pad maakt een bocht naar rechts. Onder de brug vind je Het Zuilen Kabinet* 

 1,5 km Neem hetzelfde fietspad terug en loop de brug op via het fietspad. Steek de Zuid-Willemsvaart* 
over. Na de brug het fietspad volgen, rechts aanhoudend, terug naar het kanaal. Je komt langs het 
transformatorhuisje met mural van Tesla*. 

 2,1 km Aan het einde linksaf en even verderop in de bocht de weg oversteken en de weg langs het kanaal 
oplopen. Aan de overkant zie je de monumentale Meelfabriek*. 

 2,8 km Je passeert de Odamolen* (aan je linkerhand). Blijf de weg alsmaar volgen tot aan de Stadsbrug. Je 
passeert zowel de Mouttoren* (rechts aan de overkant), als de mural ter ere van het Suffolk 
Regiment* links aan het einde.  

 3,4 km Ga via de brug het kanaal over. Direct na de brug oversteken (stoplichten), de Kasteelsingel inlopen 
en langs de passantenhaven. In de bocht de Kasteelsingel blijven volgen tot je bij een park uitkomt. 

 3,7 km Sla linksaf het Stadspark* in. In het park houd je rechts aan, tot je bij de Biest uitkomt. Bij de Biest 
ga je rechtsaf, tot je weer bij de Kasteelsingel aankomt. 
 
LET OP. In 2022 wordt er gewerkt aan het park en is het deels afgesloten. In dat geval loop je 
eerst verder door op de Kasteelsingel en ga je bij de Biest linksaf tot je bij de oude poort (ruïne) 
uitkomt. Van daar loop je terug tot de Kasteelsingel. 

 4,3 km Steek de Kasteelsingel over (zebrapad), ga direct daarna rechts en de eerste links een smal straatje 
in (Kasteelpassage). Aan het einde rechtsaf (Hegstraat). In de bocht staat een klein beeld van een 
paard* in telgang. Bij het paardje linksaf naar beneden de parkeergarage in. 

 4,5 km In de parkeergarage rechtuit doorlopen tot einde. Daar vind je een muurschildering over Johnny 
Hoes*. Rechtsaf en doorlopen tot de volgende muurschildering met onder andere Antje van de 
Statie*. Hier de parkeergarage verlaten en linksaf de Beekstraat in. Na ongeveer 100 meter, aan 
het begin van het plein, rechtsaf de Muntpromenade op. 

 4,8 km Aan het einde van de muntpromenade zie je links het oude Muntgebouw* en boven de draaideur 
naar het winkelcentrum een mural met Horne, Egmont, en Van Oranje*. 
 
Ga het winkelcentrum binnen en ga naar links. Naast de draaideur staat een oude grenspaal. Deze 
stond vroeger op de grens van Limburg en Noord-Brabant op de Geuzendijk.  
 
Loop rechtdoor tot je het winkelcentrum verlaat bij de Nieuwe Markt. Ga na het verlaten meteen 
linksaf en loop door tot de Markt. Je staat nu voor de Sint-Martinuskerk*. Als de kerk open is, 
loont het zeker de moeite even binnen te kijken. 

 5,0 km Ga op de Markt rechtsaf (of, als je uit de kerk komt, linksaf) en neem de eerste links (Maasstraat). 
Halverwege de Maasstraat zie je links het Birgittenesserklooster*. 
Loop even terug en neem bij huisnummer 18a het kleine steegje. In het steegje wederom een 
muurschildering met de Graaf van Horne*. 

 5,2 km Steek het parkeerplein over en ga aan het einde rechtsaf het steegje in (Paradijsstraatje), daarna 
rechts en meteen links. Daarna vóór de HEMA linksaf de Ursulinehof in. Aan het einde op de zijkant 
van Theater de Huiskamer een mural over de onthoofding van Van Horne*. 

 5,6 km Steek de twee rijstroken van de Wilhelminasingel over en loop door de Stadhuispassage*. Het 
gebouw links is het nieuwe stadhuis van Weert. Na de passage linksaf, de Driesveldlaan oversteken 
en de Smeetspassage inlopen. Aan het einde staat één van de vele beschilderde 
elektriciteitskastjes* met spreuken van burgers van Weert. 

 5,8 km Rechtsaf de Stationsstraat in richting het Station Weert 
 6,0 km Einde van de stadswandeling 

 


