
  

 “Schitterend Sittard”  
De meest complete wandelroute van Sittard (11,5 km)  
Het is een van de mooiste steden van Limburg: Sittard. Een oude historische 

stad, gezellig centrum en midden in de uitgestrekte natuurgebieden. Ik heb 

hier een wandelroute uitgestippeld langs de hoogtepunten van de stad zelf, 

maar vooral ook door de groene omgeving van Sittard. Je komt de meest 

schitterende plekjes van de binnenstad van Sittard tegen en je ziet de zon 

schitteren in de Geleenbeek bij Munstergeleen.  

We beginnen vooral met rust en groen. Direct na de start doen we verborgen tuinen van Sittard 

aan en daarna wandelen we naar de top van de Kollenberg, met de vele religieuze 

bezienswaardigheden. Nog rustiger en groener wordt het als we ons laten afzakken naar de 

Geleenbeek en het plaatsje Munstergeleen. We sluiten de wandeling af met een rondje klassiek 

sightseeing in de binnenstad van Sittard. Of, zo je wilt, shoppen. Daar kun je na afloop ook de 

inspanningen afblussen op een van de terrassen. 

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

vind je meer informatie in het bijbehorende blog op Bestemming Buitenlucht. Raadpleeg de 

website (https://www.bestemmingbuitenlucht.nl/wandelroute-schitterend-Sittard) of scan de QR-

code. 

Op de laatste bladzijde vind je een wandelkaartje. 

• De start- en eindpunt van deze route is het uitgang van de Odaparking, Haspelsestraat 

41, 6131 GD Sittard. Rijd in de parkeergarage zover mogelijk door naar achteren, en kies 

na het parkeren voor de uitgang “Kerkepad/Markt”. De wandelroute start direct bij deze 

uitgang. 

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

Verkorte versie (8 km) 

Er is ook een verkorte versie in de routebeschrijving opgenomen van 8 km. Voor de verkorte 

versie kies je de beschrijving zoals je die bij 4,8 km leest.  

 

Routebeschrijving 
   

 Start Ga direct na het verlaten van de uitgang van de parkeergarage rechts de 

Ursulinentuin* in. Loop rechtdoor tot je aan de andere kant de tuin weer verlaat. 

Ga daar meteen rechtsaf en bij de kapel nogmaals rechtsaf. Volg dit pad tot 

einde. 
 0,4 km Ga rechtsaf de Paardestraat in. Je passeert de Jardin des Roses* en het Toon 

Hermanshuis.  

 0,5 km Ga direct na het Toon Hermanshuis linksaf, het pad over de stadswallen*. 

Negeer de eerste trap naar beneden. Ga bij de tweede trap wel naar beneden 

naar Fort Sanderbout*. Ga vóór de wijngaard rechtsaf en bij de parkeerplaats 

direct rechtsaf een straatje in. 
 0,9 km Aan het einde linksaf de Putstraat in, bij de stoplichten rechtdoor (weg 

oversteken). Deze weg blijven volgen. Na ongeveer 200 meter gaat de weg het 
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bos in. In het bos vind je voetvallen*, de Hof van Olijven* en uiteindelijk de 

Rosakapel*. 
 1,6 km Bij de Rosakapel rechtdoor, richting Kollenberg. 

 1,8 km Bij een kruising van grindwegen en een kleine kapel rechtdoor. 
 2,2 km Neem het eerste pad rechtsaf, bij een hekje. Pad maakt een bocht naar rechts.  
 2,4 km Direct na het volgende hekje het linkerpad aanhouden. Dit pad blijven volgen, een 

pad naar links over een “dijkje” negeren. 
 2,7 km Aan het einde schuin linksaf over een pad dat een bocht naar rechts maakt. Dit 

pad alsmaar volgen, zijpaden negerend, tot je bij de weg uitkomt (Kapellerweg). 
 3,2 km Bij Kapellerweg rechts en na 50 meter de eerste linksaf (Russellaan). Aan einde 

van Russellaan rechtdoor het voetpad in. Je bevindt je hier in de villawijk 

Kollenberg, de filmlocatie van Zonnedael uit de film Flodder*) 
 3,5 km Aan einde van voetpad linksaf de Reubsaetlaan in en meteen weer de eerste 

linksaf (Charles Beltjenslaan). Deze straat alsmaar rechtdoor tot aan de 

stoplichten. 

 3,9 km Bij de stoplichten eerst rechtdoor oversteken en meteen daarna linksaf en 

oversteken. Voetpad volgen en na 50 meter, bij de Christus Koningkerk rechtsaf. 
 4,1 km Aan einde linksaf en na 100 meter bij Andreas Overgang rechtsaf. Weg volgen tot 

aan de vijver. 
 4,4 km Bij de vijver de Vijverweg oversteken en linksaf het voetpad volgen. 
 4,5 km Aan het einde rechtdoor door het poortje van “Stadsspeelbos Sjabolleke” Pad 

volgen. 
 4,6 km Aan het einde weer door een poortje en linksaf over fietspad. 
 4,8 km Eerste voetpad linksaf. 

 

Korte variant: Je kunt op dit punt de route desgewenst inkorten. Ga hier dan niet links, 

maar rechtsaf over de brug. Na de brug rechtsaf langs de Geleenbeek tot aan de 

Molenweg. Vervolg dan de route op het punt aangegeven met een * (bij 8,6 km). De 

totale lengte van de route is voor de korte variant 7,8 kilometer (dus 2,3 kilometer 

korter) 
 5,0 km Aan einde rechtsaf. Na 200 meter rechtsaf het pad door het tunneltje nemen.  
 5,3 km Direct na de tunnel het eerste voetpad rechtsaf. Dit pad volgen tot aan de 

Geleenbeek* en dan linksaf. Dit pad volgen, met de beek aan je rechterhand. 
 6,0 km Bij een brug linksaf (dus niet over de brug). 
 6,1 km Neem dan de tweede rechtsaf, Absbroekstraat (bij groot vakwerkhuis). Eerste 

voetpad naar rechts negeren. Daarna bij de eerste straat rechtsaf. De straat 

maakt bij een wit huis een bocht naar rechts. 

 6,4 km Bij een bruggetje bij de Pater Karelkapel* rechtsaf het bruggetje over en meteen 

linksaf. 
 6,6 km Brug oversteken, meteen na de brug rechts aanhouden door draaideurtje. Het 

pad langs de beek heel even volgen maar al snel links aanhouden richting het 

grote houten hek aan de overkant. Ga door het draaideurtje bij het Plökbos*. 
 6,9 km Na draaideurtje rechtsaf. 
 7,0 km Aan het einde linksaf over fietspad. Het fietspad alsmaar rechtdoor blijven volgen 

en de brug over de provinciale weg oversteken. 
 7,6 km Na de brug rechtsaf, na 50 meter eerste links en na 20 meter meteen rechtsaf 

voetpad op. Dit pad volgen, bij een asfaltweg rechtdoor (je gaat de woonwijk dus 

niet in). 
 7,9 km Neem het eerste voetpad naar rechts, een grindpad het bos in. Dit pad alsmaar 

blijven volgen. Bij een brug rechtdoor (dus niet de beek oversteken). 

* 
8,6 km Aan het einde oversteken, linksaf en meteen rechtsaf een pad langs het terras 

van de watermolen. 
 8,9 km Neem het eerste pad rechts over de beek, bij een splitsing links aanhouden over 

een smal bruggetje/stuw. Dit pad langs de Molenbeek alsmaar blijven volgen. Het 

pad loopt tussen tennisvelden en de beek. 



 9,4 km Aan het einde rechtdoor, Kastanjelaan in (je blijft nog steeds de beek aan je 

rechterhand volgen) 
 9,7 km Vlak vóór het einde, meteen na een bocht naar rechts, linksaf een voetpad in. Het 

pad komt uit op een wat drukkere straat (Engelenkampstraat) bij een 

parkeerplaats. Steek de straat en de parkeerplaats over richting de 

voetgangerszone. Ga voetgangerszone/winkelcentrum in richting de Hervormde 

Kerk*. 
 10,1 km Aan het einde linksaf. (Maar kijk eerst ook even naar rechts voor mooi 

vakwerkgebouw). Na 30 meter linksaf de Nieuwstraat in. Deze winkelstraat 

alsmaar rechtdoor blijven volgen, enkele zijstraten negeren. 
 10,3 km Bij het eerste echte kruispunt met de Walstraat en Begijnenhofwal*, rechtsaf. 

Het paadje gaat licht omhoog. 
 10,5 km Aan het einde rechts en meteen weer rechts, de Begijnenhofstraat in. Dan eerste 

links, een smalle steeg, Koninginnegetske. 
 10,6 km Bij Kerkplein linksaf om de Kerk van Sint Petrus* heen. Eerste linksaf, 

Kapittelstraat. Blijf rechtdoor gaan, Kapittelstraat wordt Kloosterplein. Straat 

maakt aan einde bocht naar rechts en wordt Oude Markt. 
 11,0 km Aan het einde van de Oude Markt begint Markt. Hier direct naar links door een 

poortje. Pad langs de kerk volgen, Kerkepad. 
 11,1km Eindpunt. 

 

 


