Kerken,
kloosters
& kastelen
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Grote Kerk Sittard
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Kerkplein 1 te Sittard
De Grote Kerk heet voluit Sint-Petrus’ Stoel te Antiochië. Rond het jaar 1000
stond hier al een zaalkerkje. De huidige kerk is in hoofdzaak gebouwd vanaf
eind 14e tot midden 16e eeuw in de regionale Maaslandse gotiek, waarbij
het schip het oudste en de koorsluiting het jongste deel is. In de kerk vindt
u de oudste koorbanken (begin 15e eeuw) van Nederland. De toren is
waarschijnlijk rond 1505 voltooid en maakt met z’n zware steunberen en
z’n speklagen een robuuste indruk.

in Sittard-Geleen
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Oude Markt 25 te Sittard

Oostenrijkers, Hollanders, Duitsers, Fransen en lokale heren het

pareltjes. Verspreid over de regio liggen een groot aantal monumenten, die voor een belangrijk deel de sfeer bepalen.
Bij de Maas liggen enkele leuke, verrassende vissersdorpjes.
Ook zijn er verschillende beschermde stadsgezichten te vinden
in het gebied. Al met al is Sittard-Geleen het ontdekken meer
dan waard!
Deze plattegrond biedt u een goed beeld van de schoonheid van SittardGeleen, en dan vooral van de vele kerken, kastelen en kloosters die de regio
rijk is. Maar liefst veertien highlights lichten we toe op deze plattegrond.
En in de legenda vindt u nog meer pareltjes die u zeker niet mag missen.
Wij wensen u veel plezier tijdens uw bezoek aan Sittard-Geleen!
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Gemeente Sittard-Geleen
VVV Zuid-Limburg
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Historische Markt met St. Michielskerk

Markt 24 te Sittard
De Markt in Sittard is een bezoek meer dan waard. De vele cafés en eetgelegenheden zorgen ervoor dat het marktplein, vooral op warme zomeravonden, bruist van gezelligheid! Daarnaast is de markt omgeven met
prachtige monumentale gebouwen. De Sint Michielskerk is daar een goed
voorbeeld van. De kerk werd tussen 1659 en 1668 gebouwd in ZuidNederlands barokstijl. De kleine leeuw naast de toegangsdeur herinnert
aan de ontsnapte leeuw Azor, die op de St. Rosazondag in 1938 de kerk
binnenliep tijdens de hoogmis. Opvallend in het interieur zijn het imposante
barokke hoofdaltaar - uniek in Nederland! - en de rijk gesneden eikenhouten lambrisering langs de hele lengte van de beide zijwanden.
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Basiliek met Mariapark
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Pater Karelhoeve Munstergeleen

Basiliek: Oude Markt 3 te Sittard / Mariapark: Oude Markt 18 te Sittard

Pater Karelweg 1 te Munstergeleen

De Basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Sittard is gebouwd
aan het eind van de 19e eeuw. De kerk is in neogotische stijl gebouwd.
Boven de hoofdingang binnen het portaal is een wit marmeren plaat ingemetseld. Deze is in Rome gemaakt en in 1883 naar Sittard gestuurd, toen
de kerk - als eerste in Nederland! - verheven werd tot basiliek. De kerk was
voor 1914 een zeer populaire bedevaartskerk. Door de grote toeloop van
pelgrims besloot men tegenover de kerk een Mariapark aan te leggen. Een
misleidende naam, want in werkelijkheid is het een pandhof met binnentuin. In de gangen vindt u veertien in zandsteen gekapte kruiswegstaties en
een altaar. Een bijzonder rijksmonument, dat tegenwoordig wordt gebruikt
voor tal van activiteiten en festiviteiten.

Op 11 december 1821 werd in Munstergeleen Joannes Andreas Houben
geboren, beter bekend als Pater Karel van Sint Andries. Voor veel mensen
die het geestelijk of lichamelijk moeilijk hebben is hij een enorme bron van
troost. Op 3 juni 2007 werd hij in Rome heilig verklaard. Het geboortehuis
van Pater Karel, een karakteristieke vakwerkhoeve, is een bezoek zeker
waard. Het linkerdeel van het complex is de oliemolen, het rechterdeel de
houtzaagmolen. De schuur is sinds 1954 ingericht als kapel. In 2012 is er
bovendien een eigentijdse aanbouw gerealiseerd, met een nieuwe entree,
een museum en een winkeltje met religieuze artikelen. De Pater Karelhoeve
is dagelijks geopend van 9 tot 18 uur. T. 046-452 5242. Kijk voor meer info
op www.paterkarel.nl.
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Stadbroekermolen Sittard

Jacqueline Roufsweg 1 te Sittard

Schootsveld Sittard

Haspelsestraat te Sittard
In de middeleeuwen lag rond de omwalling van vestingstad Sittard het
schootsveld: een open ruimte die de artillerie gebruikte in geval van dreigende aanvallen én om vrij zicht rondom de stad te hebben. Daarom was
in dit gebied geen bebouwing toegestaan. Na de verwoesting van Sittard
in 1677 werden in de schootsvelden volkstuinen aangelegd. Later werd het
gebied deels bebouwd. Inmiddels zijn de meeste gebouwen weer gesloopt,
om de historische situatie deels in ere te herstellen. De schootsvelden vormen nu dan ook een parkachtige rand rondom de binnenstad. Van hieruit
(Odasingel) heeft u een prachtig uitzicht over de stadswal en de historische
binnenstad met zijn fraaie kerken, kloosters en monumentale gebouwen.

Kerken, kloosters en kastelen
in Sittard-Geleen
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Aan de stadsrand van Sittard, bij natuurgebied Schwienswei, ligt het monumentale complex de Stadbroekermolen. Hertog Willem van Gulik gaf
in 1582 een vergunning voor de bouw van deze watermolen. Vanaf 1846
werd de familie Roufs eigenaar. Zij verhandelden hun tarwe en roggemeel
door heel Zuid-Limburg, België en Duitsland en vervingen het waterrad in
1907 door een turbine met maalinrichting. In 1955 verkocht Roufs het complex aan de gemeente Sittard, waarna de molen in verval raakte. In 1990
werd het unieke complex in oude glorie hersteld, inclusief de waterkundige
aandrijvingen. Nu is het een sfeervolle locatie voor feesten en vergaderingen. Op zondag kunt u er terecht voor een bezichtiging én een heerlijke
kop koffie met Limburgse vlaai! Kijk voor meer informatie op
www.stadbroekermolen.nl. T. 0475-481 040.

Tip

Geheime Tuinen Sittard
Naast het culturele erfgoed heeft Sittard-Geleen nog meer te bieden:
heel veel groen! Loop eens door de straten van Geleen en u zult versteld staan van de groene uitstraling, zeker in de voormalige ‘mijnwerkerskolonies’. En wist u dat Sittard tal van groene oases telt, midden in
de stad? Voor velen nog onontdekte pareltjes, zoals Jardin des Roses of
de Ursulinentuin. Zo zijn er nog veel meer aansprekende voorbeelden
te noemen, met elk zijn eigen bijzondere geschiedenis. Op www.geheimetuinenvansittard.nl vindt u meer informatie. Hier is ook informatie te
vinden over een wandeling met gids langs deze prachtige oases.

Kerken, kloosters & kastelen
In Sittard-Geleen

de kernen rondom het oude vestingstadje liggen veel culturele

Bovenop de Kollenberg in Sittard ligt de Sint Rosakapel. Een klein gebouwtje met een grote en rijke historie. De kapel is in 1675 gebouwd ter ere
van de Heilige Rosa, de patroonheilige van Sittard. In 1668 brak in Sittard
een dysenterie-epidemie uit die veel slachtoffers eiste. Op voorspraak van
de Latijns Amerikaanse Heilige Rosa hield de besmettelijke ziekte op. Het
stadsbestuur beloofde daarop om elk jaar, op de laatste zondag van augustus, een processie te houden van de Sint Michielskerk naar een kapel die ter
ere van Heilige Rosa werd gebouwd. Sittard heeft haar belofte gehouden en
sinds 1675 vindt deze bekende dankprocessie jaarlijks plaats. Om de vele
deelnemers en bezoekers bij de kapel te laten komen, zijn rond 1925 de
dubbele trappen aangelegd.

Voor toeristische informatie over Sittard-Geleen en
Zuid-Limburg, kunt u contact opnemen met:

proeft de sfeer van een ver historisch verleden. Maar ook in

De naam van dit prachtige viersterren kloosterhotel is minstens zo exclusief
als de omgeving. Het hotel ligt in het Kloosterkwartier in hartje Sittard,
omgeven door monumenten als de Basiliek, de Michielskerk en de Dominicanenwal. Het hotel zelf is een voormalig Ursulinenpensionaat uit 1860,
gebouwd in traditionele negentiende-eeuwse stijl. De historie is nog steeds
voelbaar in het hotel, waar vele originele kenmerken bewaard zijn gebleven.
Zoals de majestueuze trap, de hoge plafonds en prachtige lange gangen.
Overnachten in Merici is dan ook een ware belevenis. En ook als niet-logerende gast bent u van harte welkom in Bar Lounge ‘Anno 1647’.
Meer weten? Kijk op www.hotelmerici.nl. T. 046-400 9002

VVV Zuid-Limburg
Postbus 820, 6300 AV Valkenburg aan de Geul

hier voor het zeggen. Wie de binnenstad van Sittard bezoekt,

Sint Rosakapel Sittard

Kapellerweg (hoek Kollenbergerweg) te Sittard

VVV Limburg Winkel Sittard (Kritzraedthuis)
Rosmolenstraat 2, 6131 HX Sittard
T. 0900-555 9798 (€ 1,- p.g.) / I. www.vvvzuidlimburg.nl
E. info@vvvzuidlimburg.nl

Kloosterhotel Merici Sittard

Colofon
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openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie, scan of op welke
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© VVV Zuid-Limburg 2013.

eeuw deel uit van Nederland. Daarvoor hadden Spanjaarden,
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Fotografie: Ermindo Armino
Teksten: Wendy van Zanten VVV Zuid-Limburg / Euregionaal
Historisch Centrum Sittard-Geleen
Kartografie: Anyway Productions,
Hansweert
Vormgeving: Het Vormlab, Heerlen.

oude kernen! De gemeente maakt pas sinds de negentiende

Deze plattegrond is een uitgave
van VVV Zuid-Limburg. Wij hebben
deze plattegrond met de meeste
zorg samengesteld. Alle informatie hierin wordt echter verstrekt
zonder aansprakelijkheid onzerzijds.
VVV Zuid-Limburg aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor welke
schade dan ook, direct of indirect,
die op enige wijze ontstaat door of
voortvloeit uit het gebruik van deze
plattegrond of de daarop verstrekte
informatie. Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd en/of

Welkom in Sittard-Geleen, een jonge gemeente met eeuwen-

> Ontdek
de schoonheden
van deze stad

9

12

30
33

31
11

25
23
24

31

13

9

Sint-Janskluis Geleen
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Kasteel Obbicht

Kluis 1 te Geleen

Kasteelweg 19-23 te Obbicht

De Sint-Janskluis in Geleen is een voormalige kluis. Dit is een ‘miniklooster’
of wooncel voor één monnik, die in grote afzondering leeft. In ons land zijn
kluizen heel zeldzaam. De kluis van Geleen is gebouwd in 1699, waarschijnlijk om er een lazaret (‘lazerij’ ofwel melaatsenhuis) te vestigen. Het gebouw
is deels ingericht als kapel, gewijd aan St. Lazarus, en deels als woonvertrek
met kelder. In 1722 werd het in gebruik genomen als kluis. Bijna twee
eeuwen behield het deze functie. De laatste kluizenaar, broeder Antonius
(Thieman), overleed in 1912. Daarna werd de kluis voor diverse doeleinden
gebruikt. Sinds 1985 is het bestemd als bidkapel en worden er af en toe
tentoonstellingen en kleine concerten georganiseerd.

Kasteel Obbicht staat op de plaats van een middeleeuwse burcht, die in het
begin van de 80-jarige oorlog door de Spaanse bezetters werd verwoest.
Het kasteel werd hersteld, maar ging in het begin van de 18e eeuw weer
verloren door oorlogsgeweld. De restanten werden in 1780 vervangen door
het huidige kasteel. In 1954 ging ook het nieuwe kasteel in vlammen op,
maar dankzij een geslaagde restauratie tussen 1975 en 1988 herrees het
weer in volle glorie. Inmiddels staat het bouwwerk, net als de naastgelegen
kasteelhoeve, op de rijksmonumentenlijst. De grachten om het kasteel
worden gevoed door water uit de Kingbeek. Aan deze beek stond vroeger
een papiermolen (1699), het geboortehuis van de bekende schrijver Pieter
Ecrevisse.
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Biesenhof Geleen
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Kasteel Limbricht & Sint Salviuskerk
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Biesenweg 1 te Geleen

Allee 1 te Limbricht

De Biesenhof is een typisch Limburgse carréhoeve aan de rand van Geleen,
in een prachtig wandelgebied langs de Geleenbeek. De eerst bewaard
gebleven documenten over de Biesenhof stammen uit 1259, toen de Duitse
Orde hier een commanderij stichtte. In 1468 verloor het gebouw zijn
functie als commanderij en werd het in gebruik genomen als pachthoeve. In
1795, tijdens de Franse bezetting, werd de Biesenhof aan particulieren verkocht. Tot aan de jaren zeventig in de vorige eeuw is hij in handen geweest
van verschillende families. Daarna raakte hij in verval. Eind 2004 is de hoeve
gerestaureerd en omgetoverd tot horecagelegenheid, waar het heerlijk
toeven is na een mooie wandeling of fietstocht. Kijk voor meer informatie
op www.biesenhof.nl. T. 046-443 2003

Kasteel Limbricht is een zeldzaam voorbeeld van een mottekasteel, een
kasteel op een kunstmatig opgeworpen heuvel. Het huidige kasteel dateert
van 1622, maar in de keldervertrekken is nog een restant van een oude
burchttoren uit de twaalfde eeuw bewaard. De voorburcht stamt uit 1630.
Het kasteel kent een rijke geschiedenis. Zo vond er één van Europa’s laatste
heksenprocessen plaats en in 1813/14 werden hier duizenden soldaten van
Napoleon verpleegd. Tegenwoordig is het een prachtige multifunctionele
horecalocatie. Op www.kasteellimbricht.nl vindt u meer informatie. Naast
Kasteel Limbricht ligt het Sint Salviuskerkje met zijn bijzondere gewelvenschilderingen, gebouwd in de 11e eeuw. T 046-451 44 44.
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Pareltjes
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Kasteelpark Born

Kasteelpark 38 te Born

in Sittard-Geleen
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Lynxen, roofvogels, flamingo’s... het zijn slechts enkele van de vele bewoners
van Kasteelpark Born. Dit bijzondere dierenpark is opgebouwd in de tuinen
rondom de ruïne van Kasteel Born, dat in 1930 door brand werd verwoest.
Het park staat in de wijde omgeving bekend om zijn vele diersoorten,
variërend van reeën, wasberen en neusberen tot apen en stekelvarkens.
Verder vindt u er een prachtige doorloopvolière met exotische vogels, een
modelbijenstand en een kinderboerderij. En terwijl u op het fraaie terras
geniet van een hapje en een drankje, kunnen de kinderen heerlijk ravotten
op de speeltoestellen of spelen in het zand. Meer weten? Kijk op www.
kasteelparkborn.nl voor de openingstijden en tarieven. T. 046-485 1950.
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Klooster Abshoven

Abshoven 27 te Munstergeleen
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Klooster Abshoven werd gebouwd in 1715 als hoeve en was eigendom van
de abdij van Valdieu in het Belgische Aubel. Het omliggende buurtschap
kreeg ook de naam Abshoven. Begin 20e eeuw groeide de abdijhoeve uit
tot een volwaardig klooster. Vanaf 1901 deed het markante gebouw dienst
als zusterklooster met daarin een kindertehuis, Huize Abshoven. In 1995
brak er een grote brand uit in het pand, dat toen al een tijdje leeg stond. Na
de brand verkommerde het complex, maar inmiddels zijn de kapel en het
klooster aan de buitenkant geheel gerestaureerd. Ook de Engelse tuin wordt
weer in ere hersteld.
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Overige highlights
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Kloosterplein Sittard
Protestants Kerkje Sittard
Ophovenmolen Sittard
Stadspark Sittard
Kritzraedthuis Sittard (VVV)
Klooster Agnetenberg Sittard
Fort Sanderbout Sittard
Stadswallen Sittard
Kasteel Millen
Kasteel Grasbroek
Kasteel Wolfrath
Pauluskerk Sittard
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Burgemeester Damenpark
in Geleen
Staatsmijn Maurits Geleen
Oud-Geleen
Veerpontjes over de Maas
Vissersdorpjes Grevenbicht
en Obbicht
Museum het Domein
Oorlogsmuseum ‘Maaskant 44’

Rondleiding met een gids
in Sittard-Geleen?

Bel met VVV Zuid-Limburg en
vraag naar de mogelijkheden:
T. 0900-555 9798 (e 1,- p.g.)

Vraag ook eens
naar andere
toeristische uitgaven
van de gemeente
Sittard-Geleen!

Zoals de ‘Stadswandeling
Sittard’, de ‘Toon Hermans
wandeling’, de ‘Wandelkaart
Grensmaasvallei’ of de brochure ‘Beleef de Grensmaasvallei’.
Alle uitgaven zijn verkrijgbaar
bij de vestigingen van
VVV Zuid-Limburg.

