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Sittard-Geleen
Een stad om lief
te hebben!
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Welkom in
Sittard-Geleen,
een stad om
lief te hebben!
Je staat op het punt Sittard-Geleen
te ontdekken... Een stad waar veelzijdigheid het kernwoord is.
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Grevenbicht, Obbicht en Schippers-

Sittard-Geleen synoniem aan elkaar zijn!

het voetveer over de Maas in GrevenHet nieuwe en eigentijdse centrum

bicht!

van Geleen staat voor comfortabel en
gemakkelijk shoppen. Goed bereik-

Tel daarbij op de vele grote en kleine

baar, met volop parkeerplaatsen voor

evenementen die hier jaarlijks worden

de deur.

georganiseerd zoals de St. Joepmarkt,
het Oktoberfeest, het St. Rosafestival,

kerk met hun eigen charme en identiteit. En wat dacht je van het Geleen-

Wij wensen je veel plezier tijdens jouw

beekdal, Kasteel Limbricht, Kasteel-

ontdekkingstocht door Sittard-Geleen!

park Born (dierenpark) en Museum
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Must do’s
3 Musea De Domijnen
Sittard

Sittard-Geleen is een stad om lief te

terras loop je makkelijk de slingerende

hebben. Er is van alles te beleven in de

winkelstraatjes in op zoek naar dat

stad. Voordat je deze stad verder gaat

leuke jasje of snuisterijtje (→ pag. 22).

ontdekken in deze brochure, geven we
alvast een aantal tips van zaken die
je niet mag missen! Dit maakt jouw

2 Pater Karelhoeve

dagje uit of vakantie nog leuker!
Bezoek de Pater Karelhoeve in Munster-

1 Historische Markt Sittard

geleen. Op 11 december 1821 werd hier
Pater Karel van Sint Andries geboren.
Het Vaticaan heeft twee wonderen

Geniet op een zomerse dag van een

erkend op voorspraak van Pater Karel.

drankje op de historische Markt. Eén

Daarom werd hij in 2007 in Rome Heilig

van de leukste pareltjes van Limburg!

verklaard. De schuur bij zijn geboorte-

De keuze is reuze. Ga je het liefst naar

huis is in 1954 ingericht tot kapel. Een

een traditioneel bruin café of juist naar

plek waar je een bron van kracht en

één van de hippe lounges? Of maak

hoop vindt, als je er komt voor een kort

van jouw lunch of diner een ‘culinaire

gebed, om een kaarsje aan te steken of

wereldreis’ in één van de vele restau-

om een wandeling te maken in de tuin.

rants. Kortom, Bourgondisch genieten

Er is ook een museum en een winkeltje

in Limburg op zijn best! En vanaf het

met religieuze artikelen (→ pag. 53).
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4 Historische stadswandeling met een gids

Aan kunst en cultuur geen gebrek in

Visit Zuid-Limburg biedt verschillende

Sittard-Geleen. Ontdek de historie van

wandelingen aan met gidsen. Deze

de stad of bewonder de bijzondere

wandelingen zijn een ware belevenis.

werken van hedendaagse kunstenaars

Niemand weet zoveel leuke en verras-

in de musea van de Domijnen.

sende anekdotes over de historische
binnenstad te vertellen! Beleef het

Museum Hedendaagse Kunst
De Domijnen

roemrijke verleden als nooit te voren

De focus van dit museum ligt op de

de Visit Zuid-Limburg shop in de Ros-

(inter)nationale avant-garde die maat-

molenstraat in Sittard (→ pag. 9).

en reserveer dus snel een wandeling bij

schappelijk relevante onderwerpen op
een kritische of reflecterende wijze laat
zien. Nieuwsgierigheid, eigenzinnigheid

5 Gezellige markten

en creativiteit kenmerken de wisselende tentoonstellingen.

Sittard-Geleen staat in de regio bekend
om haar goed georganiseerde en

Erfgoedcentrum De Domijnen

vooral oergezellige markten. Of het nu

Om het heden en de toekomst te

gaat om de jaarlijkse Sint Joepmarkt,

begrijpen moet je je verleden kennen.

Jaarmarkt Geleen of de wekelijkse

Het Erfgoedcentrum herbergt naast

markten in de historische binnenstad,

wisselende exposities een permanente

Geleen Centrum of Born. Zonder uitzon-

tentoonstelling van 24 objecten die het

dering hebben alle markten een unieke

verhaal vertellen van Sittard-Geleen

internationale flair. In de historische

van de steentijd tot het heden. Verder

binnenstad vullen de kraampjes het

vind je er het stad- en streekarchief

eeuwenoude marktplein. Heerlijke geu-

(→ pag. 36).

ren veroveren elke donderdag de oude
binnenstad (→ pag. 23).
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6 Kasteel Limbricht

axolotls, leguanen en tropische planten.
Midden in het park is een grote speel-

Landgoed Kasteel Limbricht heeft

tuin en gezellig terras (→ pag. 16).

bezoekers heel veel moois te bieden.
Bezoekers voelen zich meteen thuis in
het hart van Landgoed Kasteel Limbricht, het proeflokaal. Het Kasteel is
verder een ideale plaats voor groepsactiviteiten. Neem met vrienden, familie
of collega’s deel aan een rondleiding of
workshop, of kom boogschieten op de
binnenplaats! Voor iedereen is er iets
te doen, van opa en oma tot en met de
kleintjes (→ pag. 44).

8 Geheime tuinen
De historische binnenstad heeft vele
onbekende, groene oases. Het zijn stuk
voor stuk onontdekte pareltjes die elk
garant staan voor een boeiend verhaal!
Neem een kijkje achter de coulissen en
zie hoe divers het groen in de stad werkelijk is. Informatie is te vinden op de
website geheimetuinen.nl (→ pag. 10).

7 Pinkpop Expo
Jaarlijks vindt rond Pinksteren in Landgraaf het popfestival Pinkpop plaats.
Maar het is nu ook mogelijk om Pinkpop
het hele jaar door te beleven. Buro Pinkop heeft in Geleen, de bakermat van
het festival, namelijk een vaste expositie die te bezoeken is. De zogenaamde
Pinkpop Expo neemt je mee terug in
de tijd van het prille begin van Pinkpop.
Ontdek dit legendarische festival
(→ pag. 39).
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10 Grenzeloos genieten
De regio rondom Sittard-Geleen is geografisch gezien uniek! Nederland is hier
zo smal dat België en Duitsland elkaar
bijna raken! Je fietst door drie landen,
langs historische steden, nostalgische
dorpjes met schitterende vergezichten
op de Maasoevers en charmante gehuchten, verscholen tussen akkerlanden
en heuvels. De Maas meandert door het
magische landschap. Veerponten in de

9 Kasteelpark Born
Een prachtig ingericht dierenpark waar
je heerlijk kunt wandelen en genieten
van alles wat de natuur te bieden heeft.

landschildpadden en apen. In het
Kriebelhuis maak je kennis met onder
andere diverse soorten wandelende
takken, tropische kikkers, vogelspinnen,

vind je vijf verschillende Godshuizen.
Ontdek de Basiliek, het Mariapark,
de St. Petruskerk, het Dominicanenklooster, en de Michielskerk (→ pag. 48).

regio zorgen voor een vlotte overtocht.
Het fietsroutenetwerk sluit in de drie
landen naadloos op elkaar aan. Meer
info op www.rivierparkmaasvallei.eu
(→ pag. 14).

Je wandelt onder meer langs herten,
roofdieren, stekelvarkens, kamelen,

de roos. Op korte afstand van elkaar

12 Fort Sanderbout
Het Fort is het enige zichtbare bolwerk
uit de oude vestingwerken van Sittard.
Het fort herbergt nu drie exposities:

11 Imposante kerken
Wie een moment van bezinning wil
combineren met cultuurhistorie en een

verdediging door de eeuwen heen,
Joodse begraafplaats en wijngaard.
Samen vertellen ze het verhaal van
Sittard (→ pag. 52).

gezellige binnenstad, schiet midden in
7

Te voet
en per fiets

Wandelen
Walhalla voor wandelaars
Sittard-Geleen biedt voldoende
mogelijkheden om te wandelen. In de
historische, levendige binnenstad van
Sittard kun men zich vergapen aan middeleeuwse gebouwen, vele bijzondere
kerken en schitterende herenhuizen.
In deze gemeente vind je bovendien
enkele voor Nederland bijzondere

Wandelen fietskaarten

beschermde dorpsgezichten, zoals

Visit Zuid-Limburg heeft vier zeer

de kern van Limbricht of de kern van

gedetailleerde wandelkaarten

Grevenbicht.

van de regio Zuid-Limburg ontwikkeld met bezienswaardigheden,

Sittard-Geleen is favoriet bij veel wandelaars door de vele bossen, parken

Natuurgebieden als het Geleenbeek-

hoogtelijnen, startpunten van de

dal, de Windraak, het Limbrichterbos

gekleurde paaltjesroutes en veel

en de Schwienswei hebben stuk voor

Tip!

informatie over de routes. Ook is

stuk veel te bieden voor de recreatieve

een fietsknooppuntenkaart ver-

wandelaar. Een echte aanrader is het

krijgbaar, waarmee je zelf de mooi-

Bekijk en download gratis

gebied rondom de Grensmaas. Hier

ste fietsroutes kunt samenstellen.

alle routes in Sittard-Geleen

liggen diverse wandelroutes en ook

De kaarten zijn te koop via de web-

via visitzuidlimburg.nl

voor de inwendige mens zijn er volop

shop webshop.visitzuidlimburg.nl

mogelijkheden.

of in de Visit Zuid-Limburg Shops.

en stadstuinen. In de omgeving vind je
verschillende wandelroutes. Alle wandelroutes zijn uitgezet als rondgaande
routes, je komt dus altijd weer terug
op het vertrekpunt. Ook voor fietsers
heeft Sittard-Geleen veel te bieden.
Ontdek de uitgestrekte Maasvlaktes,
afgewisseld door charmante Limburgse kerkdorpjes met historische
bezienswaardigheden. Of steek de
Maas over naar Belgisch Limburg met
het voetveer in Grevenbicht.

In Sittard-Geleen vind je verder een
aantal aantrekkelijke natuurgebieden,
waar het heerlijk vertoeven is. Van bos
tot Maasoever en van hoogstamboomgaard tot helling- en moerasbos. Wil je
lekker slenteren door de stadsparken
van Geleen of Sittard, stevig doorstappen in het Geleenbeekdal, ontspannen
in het Limbrichterbos of juist onthaasten tijdens een fietstochtje langs de
Grensmaas? De keuze is aan jou.

Stadswandeling Sittard
Maak kennis met Sittard, een eeuwenoude stad met Europese geschiedenis.
Wie de binnenstad van Sittard bezoekt,
proeft de sfeer van een ver historisch
verleden. Hou je van cultuur en historie? Dan zit je goed in Sittard. Verspreid
over de stad vind je een groot aantal
monumenten, die voor een belangrijk
deel de sfeer van de stad mee bepalen.
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Diverse gidsen laten je kennismaken
met de geschiedenis, de monumenten, de stadsfiguren, beelden, gevels
en stadswallen, kerken en het Fort
Sanderbout.
Ontdekken zonder gids kan natuurlijk
ook. Gebruik daarvoor de brochure
'Stadswandeling Sittard' boordevol
informatie en leuke anekdotes, verSittard (Rosmolenstraat 2).

Ontdek de geheime
tuinen van Sittard

Liever direct wandelen zonder brochure

Wist je dat Sittard tal van groene

en gids? Gebruik dan de plattegrond

oases telt, midden in de stad?

op pagina 66.

Voor velen nog onontdekte parel-

krijgbaar bij de Visit Zuid-Limburg shop

Route 'van stadspark
naar stadspark'
Tijdens deze wandelroute verken

tjes, zoals Jardin des Roses of de

je zowel stedelijke gebieden als

Voor meer informatie over de

Ursulinentuin/stadstuin bij Kloos-

stadswandeling Sittard ga naar

terhotel Merici. Zo zijn er nog veel

www.visitzuidlimburg.nl of bezoek

meer aansprekende voorbeelden

de Visit Zuid-Limburg Shop Sittard

te noemen, met elk zijn eigen

Sittard-Geleen beschikt over enorm

(Rosmolenstraat 2).

bijzondere geschiedenis. Op de

veel groen binnen haar stadsgrenzen.

eerste zaterdag van de maand kun

Bijzonder in het oog springend hierbij

je onder begeleiding de geheime

zijn het Stadspark van Sittard en het

tuinen gratis ontdekken! Meer

Burgemeester Damenpark van Geleen.

info ontvang je via de Visit Zuid

Vooral in het voorjaar, als de meeste

Limburg Shop Sittard en

bomen en struiken hun volle blad ver-

geheimetuinenvansittard.nl.

tonen, is het groen in de parken fasci-

Statige stadsparken

nerend. Het Stadspark Sittard is een
nationaal monument en een recreatiegebied waar veel Sittardenaren met
recht trots op zijn. Het Burgemeester

parken en groene gedeeltes in de
gemeente Sittard-Geleen. Zo kom
je bijvoorbeeld langs de Geleenbeek, met een omgeving die het
bezoeken waard is. Ook ontdek
je beide stadsparken van Sittard
en Geleen. De Pater Karel-kapel
in Munstergeleen is een van de
bezienswaardigheden die je onderweg zult tegenkomen. Parkeren is
mogelijk bij Laco Glanerbrook in
Geleen. De route is te volgen via
de rode paaltjes. Gratis downloaden kan via visitzuidlimburg.nl

Damenpark in Geleen staat bekend om
haar rustige ambiance. Met name het
hellende gedeelte met steilranden is
open en wijds. Ga eens op een zonnige

verandert. Het Burgemeester Damen-

dag op het gras zitten en geniet van de

park staat ook bekend als festivalpark;

opvallende rust in dit park! Of wandel

hier liggen de roots van Pinkpop, het

over de paden langs dit glooiende

oudste festival van Nederland!

terrein en laat je verrassen door het
prachtige uitzicht dat steeds weer
10
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Tip! Drielandenroute
Sittard-Geleen
→ 37,1 km

Meer wandelen
in Sittard-Geleen
Een overzicht van alle bewegwijzerde wandelroutes in Sittard-Geleen

Wandelen langs
beken en dalen

vind je op insittardgeleen.nl/
wandelen Hier kun je alle routes

Fietsen

bovendien gratis downloaden.

Ideale fietsregio

In Sittard-Geleen en buurtgemeenten
hebben diverse beken en beekdalen
een grondige opknapbeurt gekregen,

→ Grevenbicht langs Obbicht /
10,1 km

Denk je aan fietsen in Zuid-Limburg,

zoals de Geleenbeek en de Rode Beek.

→ Heemtuinroute / 8,2 km

dan denk je in eerste instantie aan het

Het Geleenbeekdal is uitgegroeid tot

→ Historische stadswandeling

beklimmen van de vele heuvels die de

een prachtige groene parel en het leef-

Sittard / 3,0 km

regio rijk is. Maar Sittard-Geleen is ook

gebied van de korenwolf. Je wandelt

→ St. Rosa route / 13,8 km

voor recreatieve en sportieve fietsers

hier langs boomgaarden, natte graslan-

→ Swentibold-Rollenroute / 7,8 km

een ideale fietsregio, die veel meer

den, hellingbossen en moerasbosjes.

→ Van stadspark tot stadspark /

te bieden heeft dan alleen heuvels.

Als je vroeg bent, loop je wellicht reeën

10,3 km

plateaus en Maasvlaktes, die worden

ook eens naar ijsvogels en ontdek de

afgewisseld met gezellige dorpjes en
Bij de Geleenbeek ligt ook de Danikerberg. Daniken is in de weekenden een
drukbezocht wandelgebied met volop
routes en horeca gericht op de wandelaars. De Danikerberg is het hoogste
punt in de omgeving. Vanaf de berg

uitvalsbasis om de internationale omgeving te verkennen.
De Drielandenroute brengt je o.a.
langs de schitterende Grensmaas
met z'n nostalgische maasdorpjes
en de Duitse Selfkant regio dat
ooit 14 jaar lang een extra stukje
Nederland was! Bekijk de route op
pagina 68 of download de route
gratis via visitzuidlimburg.nl.

Ontdek al fietsend de uitgestrekte

en eekhoorntjes tegen het lijf. Speur
tot de verbeelding sprekende maretak.

Sittard-Geleen is de ideale

steden. Of test je kracht in het Tom
Dumoulin Bike Park. In Sittard-Geleen
en haar regio ligt een uitgestrekt fietsknooppuntensysteem. De routes maken
het een genot om de gemeente tot in
de verste uithoeken te leren kennen.

heb je een prachtig uitzicht op Geleen,
Munstergeleen en Sittard.
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Fietsroutes
in Sittard-Geleen
Een overzicht van alle gethematiseerde fietsroutes aan de hand

Ontdek het RivierPark
Maasvallei

Voor de mountainbikers
Ook de mountainbikers komen aan

Voor een bijzondere fiets- of wandel-

hun trekken in de gemeente. Zo kan

tocht langs het water moet je in het

er naast de populaire Windraak route,

RivierPark Maasvallei zijn. Dit is het

een zeer veelzijdig traject in het

slingerende grindgedeelte van de

Oude karakteristieke panden, histori-

heuvelachtige gebied van het Geleen-

Maas tussen Roosteren en Maastricht.

sche dorpskernen, verrassende wandel-

beekdal, ook de Watersley route en

In dit gebied zijn geen stuwen, waar-

paden en diverse monumenten zul je

de NK MTB-route van 2019 gefietst

door er een groot verschil is tussen

tegen komen op je zoektocht langs

worden. Deze NK-route bevat fikse be-

hoog en laag water. De grote dynamiek

deze dorpjes. Vijf veerponten in de

klimmingen, afdalingen en rockgardens

die hierdoor ontstaat, levert een uniek

regio zorgen voor een vlotte en meestal

en is alleen geschikt voor technisch

stukje Nederland op!

gratis overtocht. Het fietsroutenetwerk

gevorderde mountainbikers. Download

De Grensmaas is een prachtig stukje

is er een beetje anders, maar de routes

alle MTB-routes via visitzuidlimburg.nl.

natuur dat uitermate geschikt is voor

sluiten naadloos aan op die in Neder-

recreatief fietsen en wandelen. De

lands-Limburg. Meer informatie op

Grensmaas staat bekend om haar typi-

www.rivierparkmaasvallei.eu.

van het fietsknooppuntensysteem
in Sittard-Geleen zijn gratis te
downloaden op
www.insittardgeleen.nl/fietsen
→ De Maurits en haar kleinkinderen
(Mijnroute 4) / 46,9 km
→ Drielandenroute Sittard-Geleen
/ 37,1 km
→ Historisch Sittard-Geleen /
31,5 km
→ Langs mijn en water
(Mijnroute 3) / 21,4 km
→ RivierPark Maasvallei SittardGeleen / 37,2 km

Tom Dumoulin Bike Park

sche vissersplaatjes waarvan er enkele

Iedereen met een wielerhart, van

is een 3,15 kilometer lang parcours

tot Sittard-Geleen behoren. Plaatsjes

topsporter tot liefhebber, kan gebruik

aangelegd, bestaande uit verschillende

als Grevenbicht en Obbicht liggen

maken van de meest innovatieve en

soorten wegdek, hoogteverschillen en

langs de Maas en ook nog eens op het

grootste veilige wieleromgeving van

technische bochten. Meer informatie

smalste stukje van Nederland.

Nederland, oftewel het Tom Dumoulin

op www.tomdumoulinbikepark.nl.

Bike Park. Op een gebied van 6 hectare
14
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Een dagje
vol plezier
IVY climbing

familie en collega's, uit een van de vele
spannende en unieke Escape Rooms.

IVY climbing is een multifunctioneel

→ Helstraat 16, Sittard, 06-13537112

klimcentrum, gelegen in Sittard. Fun,

www.escapecentrumlimburg.nl

Lead, Boulder en Speed: bij IVY climbing vind je alle klimactiviteiten onder

VR Experience Sittard

één dak! Maak kennis met de klimsport

Een dagje uit in Sittard-Geleen betekent pret en plezier voor iedereen.
Voor kinderen is er volop vertier in
Sittard-Geleen, maar ook voor de
‘grotere kinderen’ zijn er legio mogelijkheden. Duik in de ludieke wereld en
ga samen naar de leukste activiteiten,
onvergetelijke belevenissen en smaakvolle traktaties.
Liever ontspannen en zo weinig mogelijk doen? Dan ben je in Sittard-Geleen
eveneens aan het juiste adres. Geniet
van onze wellnesscentra en kom helemaal tot rust.
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Kasteelpark Born

en doe mee aan een introductieles.

Schieten op UFO’s, vliegen als een

→ Milaanstraat 115, Sittard

superheld of gillen in een achtbaan?

046-8700086, www.ivyclimbing.nl

Dankzij Virtual Reality is alles mogelijk!

Graviton Bouldergym

De VR Rooms van VR Experience Sittard
bieden een spannende, uitdagende en
leerzame ervaring voor jong en oud.

Boulderen is goed voor je uithou-

→ Helstraat 16, Sittard, 06-13537112

Een van de leukste uitjes van Limburg!

dingsvermogen, techniek en inzicht.

www.vr-sittard.nl

Het is een prachtig ingericht dierenpark

Bij Graviton Bouldergym zijn ruim 200

waar je heerlijk kunt wandelen en ge-

'boulders' te vinden, korte klimroutes

Magic Portal Outdoor Escape

nieten van de natuur. De trompetzwa-

van maximaal 4,1 meter, in allerlei

Beleef een magisch en spannend GPS

nen begroeten je enthousiast met hun

moeilijkheidsgraden.

avontuur waarbij het echte leven en

geschal. In de grachten zwemmen vele

→ Geerweg 2, Sittard, 046-4526434

augmentend reality gecombineerd

soorten zwanen, ganzen en eenden. In

www.gravitonbouldergym.nl

worden. Voorzien van Ipad en een

het park wandel je langs herten, roofdieren, stekelvarkens en apen. Terwijl je

Escape Centrum Limburg

mysterieuze koffer vol toffe gadgets
los je samen met je vrienden, familie
of collega’s puzzels en raadsels op om

op het terras geniet, kun je de kinderen
in de aangrenzende speeltuin prima in

Ben jij goed in puzzels, raadsels en mys-

zodoende binnen 2 uur de wereld te

de gaten houden.

teries? Dan ben je bij Escape Centrum

redden!

→ Kasteelpark 38, Born, 046-4851950

Limburg op het juiste adres. Ontsnap

→ Helstraat 16 Sittard, 06-13537112

www.kasteelparkborn.nl

binnen een uur samen met je vrienden,

www.escapecentrumlimburg.nl
17

Kinderboerderijen
in Sittard-Geleen

Wandelkudde
Met een hond wandelen is leuk, maar

Streekboederij Daniken is een gezelli-

met een dromedaris, lama of zorse

ge leer-, speel-, en doe boerderij voor

(kruising tussen een pony en zebra)

jong en oud. De boerderij ligt prachtig

wandelen is toch net even leuker! Of

langs de Geleenbeek aan de voet van

wat dacht je van zwemmen met een

de Danikerberg, waar het heerlijk wan-

paard of picknicken met een geit, bij

delen is. Kinderen kunnen op de boer-

wandelkudde kan het allemaal. Doel

derij kennis maken met de beginselen

van Wandelkudde is om (beperkte)-kin-

van de natuur. Hoe leven de dieren, wat

deren en (beperkte)- volwassenen ple-

eten ze? Kun je ze aaien of hebben ze

zier te laten beleven. Meer informatie

dat liever niet? → Ten Eijsden 5, Geleen

via www.wandelkudde.nl.

046-4740253, www.streekboerderij.nl

UNIT13

De kinderboerderij Ophovenerhof is
onderdeel van de zorgboerderij Opho-

Bij UNIT13 kruip je heel even in de huid

venerhof. Op de kinderboerderij lopen

van een echte strijder. Voor lasergamen

allerlei dieren rond. Van koeien en ezels

(vanaf 12 jaar) of airsoften (vanaf 18 jaar)

tot de kleinere cavia’s en konijnen.

ben je bij UNIT13 aan het goede adres.

Naast de beestenboel is er ook een

Spannende, uitdagende en afwisselen-

speeltuin waar de kinderen zich kunnen

de missies die iedereen lang bij zullen

vermaken. En heb je genoeg dieren ge-

blijven.

zien? Neem dan een kijkje in de boom-

→ Nusterweg 66 (gebouw BD), Sittard

gaard of geniet van een kopje koffie

085-2019591, www.unit13.eu

Indoor speelplezier

→ Bowlingcentra
Stardust Bowling, Rijksweg Zuid 210

Ook als het weer niet meewerkt, valt er

SIttard, www.bowlingstardust.nl

genoeg te spelen in Sittard-Geleen. Er

Centerpocket Sittard, Rijksweg Noord

zijn drie prachtige nieuwe indoor-speel-

26, Sittard, www.centerpocket.nl

tuinen. Dit zijn beide moderne speel-

Bowling Fletcher Wellness-Hotel

tuinen, waar kinderen naar hartenlust

Sittard, Milaanstraat 115, Sittard

kunnen glijden en klauteren. Liever een

www.wellnesshotelsittard.nl

potje bowlen? Bezoek dan een van de
bowling centra en gooi de ene na de

Een frisse duik

andere strike!
Dol op zwemmen? In Sittard-Geleen
→ Indoor for kids

kun je op meerdere plekken een frisse

Ballorig, Lissabonlaan 36, Sittard

duik nemen:

www.ballorig.nl

Laco Glanerbrook, Kummenaedestraat

Darteldome, Dr. Nolenslaan 128, Sittard

45 te Geleen, www.laco.eu

www.darteldome.nl

De Nieuwe Hateboer, Sportcentrum-

Clip 'n Climb Sittard, Lissabonlaan 30

laan 9 te Sittard,

Sittard, www.clipnclimbsittard.nl

www.denieuwehateboer.nl
Het Anker, Ankersweg 52
te Buchten, www.sportplazahetanker.nl

op het terras. → Molenweg 57, Sittard
046-4519711, www.ophovenerhof.nl

18
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Ontspanning
in SittardGeleen
Laco Glanerbrook:
zwemmen, schaatsen
en nog veel meer
Een sportief dagje uit voor het hele
gezin beleef je bij sport- en recreatiecentrum Laco Glanerbrook in Geleen.
In het multifunctionele sportcentrum

Genieten van topsport

vind je een gevarieerd aanbod fitnessen binnensportactiviteiten voor alle

Sittard-Geleen is een bijzonder spor-

leeftijden. Maar er is meer: het subtro-

tieve stad met een aantal landelijk

pische zwembad met glijbanen, wed-

opererende sportclubs. Geniet van een

strijdbad en buitenbaden met een

voetbalwedstrijd in het stadion van

mooie ligweide staan garant voor uren-

Fortuna Sittard, geniet van handbal

Voor een dagje lekker relaxen ben je

en luxe beauty en wellnessresort voor

lang zwemplezier. Bovendien is Laco

op topniveau door De Lions of laat

bij Thermen Born aan het juiste adres.

een heerlijke dag ontspannen. Maak het

dé schaatsaanbieder van Limburg. In

je verrassen door het vermakelijke ijs-

Geniet van de tropische warmte van

hoofd leeg in één van de vele sauna’s,

de ijshal en op de sfeervolle 400-meter

hockey door De Eaters. Wat je ook kiest

de thermale baden, doezel weg tijdens

geniet van een massage of beauty

buitenschaatsbaan kun je naar har-

er heerst overal een gezellige sfeer

een massage of geef jouw lichaam een

behandeling, kom tot rust in één van de

tenlust schaatsen. Niet zo’n ervaren

voor, tijdens en na de wedstrijd.

gezondheidskick in één van de vele

baden en laat je als gast verrassen door

schaatser? Laco organiseert ook ver-

Meer info op:

sauna’s en stoombaden.

de culinaire specialiteiten van de koks.

schillende cursussen en clinics, zodat

www.fortunasittard.nl

→ Langereweg 21A te Born,

→ Milaanstraat 115, Sittard

je de juiste technieken snel onder de

www.eaters.nl

046-4851666, www.thermenborn.nl

0347-754760

knie krijgt. → Kummenaedestraat 45

www.limburglions.nl

Lekker onthaasten
in Thermen Born

BLUE Wellnessresort Sittard
BLUE Wellnessresort Sittard is een mooi

www.bluewellnesssittard.nl

Geleen, 046-4746988, www.laco.eu
20
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Shoppen in
de historische
binnenstad!
Markten
→ Zaterdagmarkt Geleen

Multiculturele weekmarkten
Sittard-Geleen staat in de regio bekend
om haar goed georganiseerde en
vooral oergezellige markten. In Sittard
vullen de kraampjes het historische
marktplein. Heerlijke geuren veroveren
de oude binnenstad. De weekmarkt,
die bekend staat als grootste textielmarkt van Limburg, vindt daar iedere
donderdag plaats in een prachtig decor
Shoppen in de historische binnenstad

Sfeervol shoppen in Sittard

van Sittard is ronduit een genot. Niet

van historische geveltjes. Op zaterdag-

zaterdag van 10.00 - 17.00 uur
→ Weekmarkt Sittard
donderdag van 8.00 - 13.00 uur
→ Groente- en fruitmarkt Sittard
zaterdag van 8.00 - 17.00 uur
→ Biologische markt Sittard
(Steenweg) zaterdag van
9.30 - 13.30 uur
→ Weekmarkt Born
woensdag van 09.00 - 12.00 uur
→ Versmarkt Geleen
donderdag van 11.00 - 17.00 uur

ochtend is er op de Steenweg in Sittard
nog een kleinere biologische markt.

zo massaal, maar sfeervol en ontspan-

Historische panden, kerken, kloosters

Hier kun je onder andere terecht voor

nen. Men voelt er zich direct op zijn

en prachtige gevels sieren de eeuwen-

biologische aardappelen, groente, fruit,

gemak. Bovendien vind je in het oude

oude binnenstad van Sittard. Ideale

jam, sappen, zuivel, brood, gebak en

centrum volop aparte winkeltjes met

plaatsen om de winkelbenen even te

vlees.

merken en hebbedingen die je niet

strekken zijn het karakteristieke markt-

zomaar overal ziet. En heb je speciale

plein, de stadswallen en de verborgen

De gezellige en bonte zaterdagmarkt

wensen, dan laten ze die hier maar wat

stadstuinen. Energie over? Een stads-

in Geleen is een smeltkroes van cultu-

graag uitkomen.

wandeling (zie pag. 10 en 66) is zeker

ren. Op deze populaire multiculturele

een ommetje waard.

markt vind je diverse streekproducten,

Deze zaterdagmarkt is een aanrader
voor wie scherp geprijsde kwaliteitsproducten zoekt. Bovendien bevat
Geleen een compact en modern
shoppingcenter waar men comfortabel
kan shoppen. Meer informatie op
www.weekmarktensittardgeleen.nl

maar ook specialiteiten die afkomstig
Meer weten over het funshop

zijn uit andere uithoeken van de wereld.

aanbod van Sittard? Ga naar

Loven en bieden is hier nog gewoon.

www.sittardgenietenvoorop.nl.
22
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Parkeren in
Sittard-Geleen
Openingstijden en
koopzondagen

Sittard-Geleen beschikt over diverse parkeergarages en parkeerterreinen op korte afstand van het

Zowel in de historische binnenstad
van Sittard en in het centrum van
Geleen zijn de winkels op de vaste
koopavond (donderdag) geopend

Stad vol authentieke
speciaalzaken

tot 21.00 uur.

Trendy en exclusieve kledingzaken, tal-

Een actueel overzciht van alle

loze speciaalzaken, maar ook de groot-

koopzondagen vind je op:

ste (inter)nationale ketens: Sittard heeft

www.sittardgenietenvoorop.nl

alles in huis voor een heerlijk dagje

en www.centrumgeleen.nl.

shoppen. Struin door het oude centrum
en ontdek de nieuwste hotspots en de
gevestigde fashion stores; er is voor

Bezoek ook eens...
Ga jij graag naar de markt? Dan
mag een bezoek aan de jaarlijkse
St. Joepmarkt, Jaarmarkt Geleen
en de Paasmarkt in Born niet aan
je lijstje ontbreken (zie pag. 32)

iedereen wat te vinden. Er zitten zelfs
een paar prijswinnende winkels tussen!

Shopping routes
In Sittard liggen maar liefst 100 verschillende speciaalzaken die je écht alleen
maar in Sittard kunt bezoeken. Voor
de bezoekers met een shophart zijn de
leukste shopping locaties verzameld in
een paar unieke shopping routes, de
conceptstore route, Meiden van Sittard
route en de Duurzaam winkelen route.

Conceptstore route
Conceptstores zijn helemaal hot! Wat
een conceptstore zo bijzonder maakt
is dat de passie, visie en leefstijl van
de eigenaar(s) vaak een inspiratiebron
vormen en ook nauw verweven zijn met
het winkelconcept. Ben je groot fan van
dit soort winkels, dan is deze shoppingroute écht iets voor jou.
Meiden van Sittard route
De Meiden van Sittard is een initiatief
van zelfstandige vrouwelijke ondernemers met een speciaalzaak in de
historische binnenstad van Sittard. De

centrum. In Sittard-Geleen geldt
betaald parkeren op werkdagen
van 09.00 tot en met 19.00 uur, op
koopzondagen van 12.00 tot en
met 18.00 uur en op koopavond
(donderdag) van 09.00 tot en
met 22.00 uur. Op straat en op de
meeste parkeerterreinen kun je
met kaart of muntgeld vooraf betalen. De parkeergarages zijn schoon,
goed verlicht en beschikken over
ruime vakken, waar je veilig en
comfortabel kunt parkeren. Kijk op
www.sittard-geleen.nl/parkeren
voor meer informatie.

Meiden zijn trots op hun stad. Deze
shoppingroute is voor meiden van alle
windstreken.

dingen die gemaakt zijn onder goede
omstandigheden voor mens en milieu.

Duurzaam winkelen route
Met deze shopping route wijzen wij

Welke shoppingroute neem jij?

jou de weg naar winkels die fairtrade,

Bekijk en download ze gratis via

biologische en/of tweedehands pro-

www.sittardgenietenvoorop.nl/

ducten verkopen. Bij alle locaties vind

actueel/shopping-routes

je kleding, cadeaus en andere hebbe24
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Genieten
van het
goede leven
Sittardse Brandslang
De smaakvolste wandeltocht door
vindt er een thuis. Of dat nu in de traditionele bruine cafeetjes of in één van de
hippe lounges is. En wanneer het weer
ook maar een klein beetje meewerkt,
gaat het terrasmeubilair naar buiten en
loopt het mooie historische plein vol.
Sittard-Geleen is een Bourgondische
stad. Dat zie je terug in de vele

Genieten in
historische sferen

restaurants en kroegen. En aan de
evenementenkalender die het hele jaar

Het historische hart van Sittard verwel-

door boordevol zit. Cultuurliefhebbers

komt je met prachtige monumentale

genieten van het historische erfgoed

panden en karakteristieke vakwerk-

en de verrassende cultuuragenda.

woningen. De mooie, slingerende

Eigenlijk is het uitgaansleven in

winkelstraatjes wijzen je als vanzelf de

Sittard-Geleen net zo divers als de

weg naar het knusse marktplein. Het

stad zelf. En vergeet niet te proeven

oude marktplein is in de avonduren een

van de heerlijke lekkernijen die zo

levendig trefpunt waar inwoners, maar

typisch zijn voor deze regio.

ook veel mensen van buiten de stad
elkaar in een ongedwongen atmosfeer
ontmoeten. Van scholieren en studenten, tot gezinnen en senioren; iedereen

26
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Dan is de Markt de plek waar je heerlijk
kunt genieten. Lekker rondkijken, in de
zon of onder een parasol, uiteraard met
een heerlijk drankje of hapje! Autoluw,
dus geen last van langsrazende auto’s.
En toch kunnen parkeren op een steen-

Historisch Sittard! Slechts een
aantal steden in Nederland heeft
een officiële ‘Brandslang’. Deze
‘slang’ wordt gevormd door horecagelegenheden die – hoe kan het
ook anders – Brand bier schenken.
Het is een bijzondere samenwerking van horecagelegenheden die
garant staan voor goed gastheerschap, liefde voor het vak en een
sfeervolle ambiance. Meer informatie op www.sittardsebrandslang.nl.

worp afstand in de Odaparking. Of kom
lekker met de fiets.

Een culinaire wereldreis

Bekijk het totale aanbod van
eet- en drinkgelegenheden op

Ze weten in het hart van Limburg van

www.visitzuidlimburg.nl.

het goede leven te genieten. Dat zie
je en dat proef je. In Sittard-Geleen kun
je ‘de wereld rond’ wat betreft lunch
en dinermogelijkheden: Spaanse en
Mexicaanse gerechten, Mediterraan
27

Lekkernijen uit de regio
Prijswinnaars in Sittard!
Sittard kent meerdere culinaire
genieten, Australisch en Zuid-Amerikaans, originele bagels, Chinees,
Fushion, Thais, Grieks, Italiaans of een
klassiek Frans georiënteerde keuken.
Maar je kunt er ook kennismaken met
authentieke Limburgse gerechten.

prijswinnaars, zo is Tapperie de
Gats in het monumentale pand uit
1535 op de historische markt een
van de beste cafe’s van Nederland, kan men van prijswinnende
koffie genieten bij Coffee Mundo

Volop keuze dus!

en heerlijk dineren dankzij de Bib

Bourgondische pareltjes

Sylvesters.

Gourmand keuken van Restaurant

Ook buiten het Sittardse stadshart zijn
er genoeg pareltjes te vinden. In de
bruine kroegen en sfeervolle restau-

Sittardse chocolade

rants in het centrum van Geleen bijvoorbeeld. En een klein stukje verderop

Liefhebbers van chocolade mogen

vind je de historische kern van Oud-

een bezoek aan Rousseau Chocolade

Geleen, met leuke cafeetjes en restau-

echt niet missen. In 1969 startte Nico

rants. In de verschillende kerkdorpen

Rousseau in de kelder van zijn woonhuis

vind je unieke plekjes, vaak rondom de

in Sittard met de handmatige productie

kerk, met traditionele dorpscafés. Van

van pindarotsjes. Zijn echtgenote Wies

Café Salden in Limbricht - al jaren te

verkocht ze in een winkeltje aan huis.

vinden in de Top 100 van meest gezel-

Het bleek de geboorte van een prach-

lige cafés van Nederland – tot de Auw

tig mooi familiebedrijf, dat in Sittard

Pastorie in Born waar je kunt proeven

nog steeds groot aanzien heeft. Bezoek

van de Noord-Spaanse keuken.

ook eens de Rousseau Fabriekswinkel
in Sittard en vraag naar de rondleiding
mogelijkheden. Meer via rousseau.nl.

28
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De regio Sittard-Geleen kent enkele
typische lekkernijen. Zoals de Nonne-

Zelf Nonnevotten maken!

votten (ook wel ‘strikken’ genoemd),

Ingrediënten voor 40 Nonnevotten

broodjes die in de frituurpan worden

→ 1.000 gram Kollenberger spelt-

gebakken. Voor de merkwaardige

bloem → 100 gram verse gist of 50

naam zijn verschillende verklaringen

gram gedroogde gist → 75 gram

in omloop. Eén ervan is dat de zusters

basterd suiker → 125 gram boter →

franciscanessen, die tussen 1600 en

500 gram melk → 2 eieren → 2 zak-

1700 een klooster hadden in Sittard, dit

jes vanille suiker → een snufje zout

frituurgebak gaven aan mensen die lompen en vodden brachten voor de armen.

Zorg ervoor dat de melk op

Proef ook eens echt Sittards Bier van

kamertemperatuur is. Los de gist

brouwerij Ambrass (www.ambrass.nl).

op in de melk. Kneed een deeg

Zij geven graag een proeverij in hun

van alle grondstoffen. Leg het

tapkelder.

deeg in een kom met daarover

Culinaire excursies

een theedoek. Zet de kom op
een warme plaats. Laat circa
30 minuten rijzen.

In Sittard-Geleen wordt goed voor de

Verdeel het deegstuk in 40 gelijke

inwendige mens gezorgd! Tijdens een

stukjes en bol alle stukjes op. Laat

culinaire excursie kun je hier volop van

de deegstukjes even loskomen.

genieten. Of je nu kiest voor de Lou-

Rol de bolletjes uit tot lange

pentaere Hepkes Preuve, de Sittardse

slierten. Knoop de uiteindes aan

Brandslang, Pruifke & Zuuver Zitterd of

elkaar tot een krakelingvorm. Laat

de Sittardse Amusetocht, het zijn alle-

de deegstukken circa 20 minuten

maal leuke uitstapjes. Loop voor meer

rijzen. Bak in arachideolie/frituur-

informatie binnen bij de Visit Zuid-Lim-

vet op 180 graden celsius tot de

burg Shop Sittard in de Rosmolenstraat

Nonnevotten goudbruin zijn. Rol ze

(zie pag. 70) of bekijk het aanbod op

direct na het bakken in de suiker.

www.visitzuidlimburg.nl
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Het hele jaar
evenementen

Oktoberfeest Sittard
Wie Sittard zegt, die zegt ook Oktoberfeest: het grootste Oktoberfeest van
Nederland en het grootste najaarsevenement van het zuiden. Volgens National Geographic zelfs een van de beste
10 Oktoberfeesten ter wereld. Met
tienduizenden bezoekers uit het hele
Sittard-Geleen is onlosmakelijk
verbonden met evenementen en

Rariteiten tijdens het
Sint Rosa festival

festivals. Tijdens wervelende jaarlijks
terugkerende evenementen wordt

De laatste zondag van augustus staat

Sittard-Geleen veelal omgetoverd in

Sittard-Geleen traditioneel in teken

een wereld van muziek, theater, zang

van het beschermvrouwe Sint Rosa de

en dans. Een stad boordevol activi-

Lima. Dit wordt steevast gevierd met

teiten dus, met voor elk wat wils!

de processie van de Rosakapel naar de
Sint Michielskerk voor de Heilige Mis.
Rondom deze katholieke viering vindt
in de stad het Sint Rosa festival plaats.
Het Sint Rosa festival biedt overdag

Tip! Pinkpop Expo
Wist je dat het bekende popfestival PinkPop ooit is begonnen in
Geleen? Bezoek in Geleen de
Pinkpop expo en ontdek de rijke
geschiedenis van dit wereld muziek
event. Meer informatie op pag 39.

land en van ver over de landsgrenzen,
is dit evenement in korte tijd gegroeid
tot een evenement van formaat. Op
het programma staan internationale
toppers, een grote kermis en sfeervolle
feestpaviljoens.
Daarom is dit grote volksfeest niet
meer weg te denken uit de stad. Met of
zonder ‘lederhosen’, het Oktoberfeest
is een genot voor iedereen. Meer informatie op www.oktoberfeestsittard.nl

bijzondere belevenissen voor jong
en oud. Meer informatie op
www.sintrosa.nl
30
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Tip! Oude Ambachten
Einighausen

Het hele jaar door
evenementen

Ook historisch bijzonder is het
Oude Ambachten festival in Einighausen, waar je terug gaat in de
geschiedenis en kennis maakt met

St. Joep de grootste
& gezelligste jaarmarkt
van Nederland

lokale gewoonten. Je maakt in

Elk jaar op 19 maart, op de naamfeest-

www.oudeambachten.nl.

levende lijve mee hoe de
generaties voor ons hier leefden.
Meer informatie op

De beschreven evenementen in
hermeniekes’ en proef de sfeer tijdens

deze brochure zijn slechts een

het evenement ‘Het Kanon van het

greep uit de vele jaarlijkse activi-

Balkon’.

teiten. Zo kan in Sittard-Geleen

Geheime Tuinen
Festival Sittard

ook Paasmarkt Born, Mama’s Pride
Geleen, Groove Garden Sittard,
Marcellinus & Petrus feesten,
Gelaender Kirmes, Open Monu-

Medio juni van ieder jaar vindt het

mentendag en meer bezocht

dag van Sint Jozef, vindt in Sittard

Geheime Tuinen Festival plaats. Tijdens

worden.

de jaarlijkse Sint Joepmarkt plaats.

dit festival ontdek je bijzondere Sittard-

De markt is al meer dan 200 jaar een

se tuinen waarvan enkele normaliter

Kijk voor een totaal overzicht van

geliefde markt en is de eerste jaarmarkt

niet toegankelijk zijn voor publiek. Meer

alle evenementen en activiteiten in

in het jaar, maar ook de grootste in

informatie op www.geheimetuinen.nl.

Sittard-Geleen op www.vvvsittard-

Nederland. De Sint Joep is een waar

Genieten van de wintersfeer

begrip, een groots volksfestijn! Elk jaar

geleen.nl/agenda. Voor centrum
activiteiten in Sittard bezoekt u
www.sittardgenietenvoorop.nl

komen er op deze eerste jaarmarkt van
Nederland weer tienduizenden liefheb-

Zelfs in de wintermaanden valt er ge-

en Geleen kijkt u op

bers en bezoekers uit de Euregio naar

noeg te beleven in Sittard-Geleen. Dan

www.centrumgeleen.nl.

het centrum en omgeving van Sittard.

is het tijd voor de Wèntjerdruim Sittard,

Met maar liefst vijf kilometer kramen
door de hele binnenstad van Sittard is
het gezelligheid ten top.

Carnaval:
geen ontkomen aan
Ervaren hoe het is om echt carnaval
te vieren? Dan ben je in Sittard op de
juiste plek. Vier samen ‘Vastelaovend’
en geniet van kleurrijke carnavalsoptochten, laat je meevoeren op de

of wel de Winterdroom, een zeer sfeervol winterevent met een groot aantal
activiteiten. Eén daarvan is het bijzondere Limburgs Kerstcircus, dat zijn
circustent traditioneel opzet aan de
rand van de historische binnenstad.

Ook een aanrader is de Sittardse
Amusetocht waarbij men via een
heerlijke wandeling een bezoek
brengt aan meerdere horecagelegenheden waar genoten kan worden van
een winterse amuse.

swingende klanken van de vele ‘zaate
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Kunst &
cultuur voor
iedereen
Schouwburg

muziekgenres. Een vliegwiel voor

In de sfeervolle en druk bezochte

talent. Iedereen is welkom om te ge-

schouwburg van Sittard-Geleen geniet

nieten van de verscheidenheid binnen

je van boeiende cabaret-, muziek- en

de popcultuur, maar ook om zelf een

toneelvoorstellingen. De schouwburg

bijdrage te leveren aan het aanbod.

weet haar publiek altijd weer te verras-

→ Odasingel 88, Sittard, 046-4007353

sen met een interessante programme-

www.poppodium-volt.nl.

ring waarin internationale, nationale en

Aan kunst en cultuur geen gebrek in

De Domijnen

Sittard-Geleen. Ontdek de historie van

regionale toppers elkaar afwisselen. De

Filmhuis

schouwburg is dé ontmoetingsplaats

Bij Filmhuis De Domijnen zien bezoekers

van cultuur en publiek uit de hele regio.

van woensdag t/m zondag mooie en

Een plaats waar sterren schitteren en

interessante arthousefilms. Het Filmhuis

waar toeschouwers genieten en zich

is aan de rand van het Sittardse stads-

mee laten nemen met toneel, muziek,

centrum in Ligne gelegen. Weten welke

dans en andere podiumkunsten.

filmvoorstellingen er in het filmhuis

→ Monseigneur Claessensstraat 2,

spelen? Raadpleeg dan de filmagenda.

de stad of bewonder de bijzondere

De Domijnen is dé culturele instelling

Sittard, 088-5995500

→ Ligne 3, Sittard, 088-5995533

werken van hedendaagse kunstenaars

in Sittard-Geleen die professionals,

www.dedomijnen.nl

www.dedomijnen.nl

in het gerenommeerde Museum De

cultuurliefhebbers en vrijwilligers ver-

Domijnen. Als muziekliefhebber kun je

bindt. Zij produceert en programmeert

Poppodium Volt

terecht bij Poppodium Volt, het nieu-

activiteiten voor iedereen in de regio

Een professioneel poppodium waar de

we centrum voor popmuziek. Beleef

en bestaat uit een schouwburg, pop-

deuren wijd open staan. Met een sterke

landelijke theaterproducties in de

podium, filmhuis, bibliotheek en musea.

aantrekkingskracht in de regio door

Stadsschouwburg of breng een bezoek

Samen met alle cultuurinstellingen in

een aansprekende programmering. Met

aan de lokale helden in een van de

de regio wil De Domijnen kunst en

repetitie- en opnamefaciliteiten voor

kleine en knusse theaters zoals Thea-

cultuur stimuleren en nog aantrek-

beginnende én gevorderde muzikanten.

ter Karroessel en het Pitboel Theater.

kelijker maken.

Een doe- en leerplek. Een huiskamer
voor liefhebbers van alle populaire
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Het Pitboel Theater:
plek vol inspiratie

Theater in Sittard-Geleen
Naast de schouwburg de Domijnen

Museum Hedendaagse Kunst
De Domijnen

vindt men in Sittard-Geleen meerdere

De focus van dit museum ligt op de

shows en voorstellingen.

kleinere theaters met amusementvolle

(inter)nationale avant-garde die maatschappelijk relevante onderwerpen op

Theater Karroessel: altijd knus

een kritische of reflecterende wijze laat

Theater Karroessel is een klein en knus

zien. Nieuwsgierigheid, eigenzinnigheid

theater in Geleen. Het biedt theater-

en creativiteit kenmerken de wisselen-

programma’s voor alle leeftijden;

de tentoonstellingen.

muziek van klassiek tot rock, cabaret,

→ Ligne 5, Sittard, 088-5995544,

(jeugd)toneel, poëzie en nog veel meer.

www.dedomijnen.nl

De uitvoerenden zijn veelal afkomstig

Erfgoedcentrum De Domijnen

Tip: Brukt & Ateljee

uit de regio, maar komen met hetzelfde
gemak van buiten de provincie.
De Muziekkarroessel en het jeugdtoneel

Om het heden en de toekomst te
begrijpen moet je je verleden kennen.

Een fascinerende plek die je zin-

zijn uitgegroeid tot een traditie, maar

Het Erfgoedcentrum herbergt naast

tuigen prikkelt door verrassende

dit zijn slechts enkele highlights van

wisselende exposities een permanente

combinaties van vintage, kunst en

de circa vijftig voorstellingen per

tentoonstelling van 24 objecten die het

eigentijds design.

theaterseizoen.

verhaal vertellen van Sittard-Geleen van

→ Everstraat 34, Einighausen

→ Jupiterstraat 35, Geleen,

de steentijd tot het heden. Verder vind

www.bruktenateljee.nl

046-7850710, www.karroessel.nl

je er het stad-en streekarchief.
→ Kapittelstraat 6, Sittard,
088-5995577, www.dedomijnen.nl
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Het Pitboel Theater bestaat sinds 1989.
In al die tijd heeft het vele eigen producties gemaakt en gespeeld in het
Nederlands taalgebied. Honderden
kinderen, jeugdigen en volwassenen
hebben kennis gemaakt met het theater door cursussen van de Pitboel Theaterschool. Een inspirerende plek waar je
de magie van theater leert kennen.
→ Montgomerystraat 26, Sittard,
046-4584721, www.pitboel.nl

Het Laagland: eigenzinnig
jongerentheater
Het Laagland is hét professionele jongerentheater van Limburg. In eigen huis
en op locatie - op regionale en (inter)
nationale podia - weet dit productiehuis telkens weer te verrassen met
eigenzinnig kwaliteitstheater dat kinderen serieus neemt, jongeren prikkelt
en volwassenen ontroert. Het Laagland
produceert jaarlijks (nieuwe) landelijke
tourneevoorstellingen.
→ Engelenkampstraat 25, Sittard,
www.hetlaagland.nl
37

Actuele culturele
dagagenda
Film kijken in Foroxity
In Sittard-Geleen staat de meest cen-

Op www.visitzuidlimburg.nl vindt
u de actuele evenementenagenda
en een overzicht van culturele

Fortuna '54 uit Geleen vervult een
hoofdrol in de geschiedenis van het
betaald voetbal in Nederland en was
de eerste profclub van Nederland.
→ Milaanstraat 120, Sittard

Pater Karel Museum
Tussen Sittard en Geleen ligt het plaats-

Pinkpop Expo

je Munstergeleen waar 11 december

De expo neemt bezoekers mee terug

1821 Joannes Andreas Houben werd

en sfeervolle zalen, vertonen dagelijks

in de tijd van Pinkpop. Bekijk legenda-

geboren, beter bekend als Pater Karel

de nieuwste films. De bioscoop huis-

rische foto’s van de vele bezoekers en

van Sint Andries. Bij het geboorte-

vest ook een gezellig café/restaurant

artiesten als Mick Jagger en Sting maar

huis aan de Geleenbeek is in 1954 de

ook van Coldplay en Bruce Springsteen.

schuur ingericht tot kapel. Een plek

Ga er eens goed voor zitten in de Pink-

waar mensen een bron van kracht en

pop bioscoop voor een mooie selectie

hoop vinden, wanneer ze daar komen

Pinkpop live opnames. De expo biedt

voor een kort gebed of om een kaarsje

een kijkje achter de schermen van

aan te steken of om een wandeling te

een evenement als Pinkpop. Zo zijn er

maken in de tuin. Het museum vertelt je

historische documenten zoals eerste

over het leven van Pater Karel en toont

begrotingen, het contract met U2 uit

o.a. drie reliekhouders.

1980, vergunningen, briefwisselingen,

→ Pater Karelweg 1, Munstergeleen,

polsbandjes, en andere bijzondere

046-4525242, www.paterkarelkapel.nl

traal gelegen bioscoop van Zuid-Limburg, de Foroxity filmarena. Acht grote

waar je voorafgaand of na de film lekker
kunt genieten. Bekijk het filmaanbod
en de actuele tijden op de website.
Foroxity staat garant voor een gezellig
avondje uit.
→ Rijksweg Zuid 271 Sittard,
0900-2228888, www.foroxity.nl

instellingen.

Musea in Sittard-Geleen
Naast het museum voor Hedendaags
kunst en het erfgoedcentrum van de
Domijnen, kent Sittard-Geleen ook nog
een andere geschiedenis. Zo is Geleen
de bakermat van het oudste terugkerend popfestival ter wereld Pinkpop en
de eerste Nederlandse profvoetbalclub.

Fortuna Museum
Bewonder de enerverende historie van
de voetbalclub Fortuna Sittard en haar
roemruchte voorlopers Sittardse Boys,

items te zien.
→ Mauritslaan 25, Geleen,
046-4752500, www.buropinkpop.nl

VV Sittard, SV Maurits Geleen, Sittardia
en Fortuna '54.
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Een paar
dagen in een
andere wereld

Meer weten?
Kijk voor een overzicht van
overnachtingsmogelijkheden op
www.visitzuidlimburg.nl
Een romantisch weekendje weg of
een heerlijk weekje vakantie?
Sittard-Geleen biedt voor elk uitje
een passende overnachtingsaccommodatie. Zo kun je er zorgeloos en vrij
op uit trekken en je laten veroveren
door de charme van deze stad. Ga je
voor wellness, een culinair verblijf,
of liever een cultureel uitstapje? Of
misschien toch een combinatie van
dit alles? In Sittard-Geleen kan het!
En juist dat maakt een verblijf in deze
stad een succes.
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Bijzondere hotels

Royaal overnachten

Knusse B&B's

Altijd al als een prins of prinses willen

Met een overnachting in een B&B in

wakker worden? Overnacht dan eens in

Sittard-Geleen ben je even helemaal

een van de B&B's van landgoed Kasteel

weg van huis, maar ervaar je toch de

Limbricht. Kom je met met een grotere

warmte en het comfort van een thuis.

groep? In Kasteel Grasbroek ben je

Je dag in een B&B begint goed als je lief

van harte welkom. Of verras je vriend /

en jij aanschuiven aan een uitgebreid,

vriendin met een overnachting in het

homemade ontbijt met lokale lekker-

kleinste kasteel van Nederland bij B&B

nijen. Jammie! En met de insidertips

Casa Mia.

van de vriendelijke gastvrouw ga je een

Rust en bezinning

onvergetelijke dag tegemoet.
In Sittard-Geleen vind je meerdere

Geniet van luxe en historie in het prachtige kloosterhotel MERICI, gelegen in

Op zoek naar rust? Verblijf dan in vakan-

knusse B&B's, zoals de karakteristieke

het volledig gerestaureerde klooster-

tiehuis de Meule, direct naast de Pater

boerderij van B&B de Gete in Born en

kwartier in hartje Sittard. Uitgerust van-

Karel Kapel. Of overnacht in het bezin-

het opmerkelijke tuinhuis van B&B in de

uit je hotel direct het knusse marktplein

ningshuis Regina Carmeli voor mensen

brocante tuin te Munstergeleen. Over-

oplopen? Het kan bij hotel De Lim-

op zoek naar stilte, gebed, bezinning

nachten in een historische hoeve kan

bourg. Een overnachting combineren

en verdieping.

ook, zoals bij Hoeve Hub Notermans en

met een dagje wellness? Bij Thermen

de Biesenhof van waaruit direct kan wor-

Born en Fletcher Wellness hotel Sittard

den gestart met een ontdekkingstocht

ben je op het juiste adres.

door het prachtige Geleenbeekdal.
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Kastelen
& Kloosters
en 1988, herrees het weer in volle

een omgracht kasteel. Op het poort-

glorie. Inmiddels staat het bouwwerk,

gebouw zie je het alliantiewapen van

net als de naastgelegen kasteelhoeve,

de familie Van Bentinck-Van Breyll.

op de rijksmonumentenlijst.

→ Wolfrath 1-3, Born

→ Kasteelweg 19-23, Obbicht

Huize Holtum:
fraaie kasteelhoeve

Kasteelruïne Born met
prachtig Kasteelpark
Al in het jaar 1150 is er sprake van een

Kastelen & kloosters met een kleurrijk
verleden. Als het gaat om kastelen en

Kasteel Obbicht
in volle glorie

kloosters is Sittard-Geleen de place

Huize Holtum is een kasteelhoeve met

kasteel in Born, vlakbij de locatie van

gracht, die al in de 14e eeuw in oude

de huidige ruïne. Begin 17e eeuw raakte

bronnen wordt vermeld. Het tegen-

de burcht in verval, waarna de familie

woordige Huize Holtum heeft een 16e

De Leerodt in 1662 startte met de bouw

eeuwse onderbouw met schietgaten,

van een nieuw kasteel. Helaas is het

terwijl de bovenbouw uit de 17e eeuw

gebouw, dat destijds werd bewoond

dateert. Het fronton en daktorentje

door de familie Barbou van Roosteren,

zijn van rond 1800.

in 1930 verwoest door een fatale brand.

→ Grote Dries 1, Born

In de tuinen rondom de ruïne is een

to be! In de gemeente liggen op korte

Kasteel Obbicht staat op de plaats van

afstand van elkaar diverse mooie

een middeleeuwse burcht, die in het

kastelen, kloosters of de overblijfse-

begin van de 80-jarige oorlog door de

len daarvan. Hoewel ze niet allemaal

Spaanse troepen werd verwoest. Het

te bezoeken zijn, zijn ze op zijn minst

kasteel werd hersteld, maar ging in het

de moeite waard om van een afstand

begin van de 18e eeuw weer verloren

Kasteel Wolfrath, omgeven door bos en

te bekijken, bijvoorbeeld tijdens een

door oorlogsgeweld. De restanten wer-

fruitboomgaarden, is gebouwd tussen

heerlijke fietstocht.

den in 1780 vervangen door het huidige

1615 en 1663. Oorspronkelijk was dit

kasteel. In 1954 ging ook het nieuwe

kasteel een boerenhoeve. In het begin

kasteel in vlammen op, maar dankzij

van de 17e eeuw werd de hoeve door

een geslaagde restauratie tussen 1975

de familie Van Bentinck uitgebreid tot
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Kasteel Wolfrath,
pareltje in het groen

prachtig dierenpark opgebouwd, waar
je vele diersoorten kunt bewonderen.
→ Kasteelpark 38, Born, 046-4851950
www.kasteelparkborn.nl
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Liefdezusters in klooster
St. Agnetenberg Sittard
Kasteel Limbricht

In 1648 vestigden zich de Dominicanessen in deze stad. De zusters noemden

Het Kloosterkwartier bestaat eigenlijk

hun nieuwe klooster St. Agnetenberg,

uit twee kloosters: het Dominicanen-

naar de patrones de H. Agnes de Mon-

klooster en het aangrenzende Ursuli-

tepulciano. In 1801, tijdens de Franse

nenklooster. Het Dominicanenklooster

overheersing, verlieten de zusters het

werd gebouwd in de 17e eeuw door de

klooster. Omdat er een grote behoefte

paters Dominicanen. Er zijn verschillen-

was aan een centraal wees-, zieken

de andere kloosterordes in het gebouw

en armenhuis, kwamen in 1857 zeven

actief geweest, onder andere de Jezu-

zusters uit Maastricht om de armenzorg

ïeten en de Franciscanen. Alle drie de

op zich te nemen. Er werd een nieuwe

kloostergemeenschappen verzorgden

Direct naast Kasteel Limbricht ligt het

congregatie gesticht: Liefdezusters van

onderwijs. Leerlingen van ver buiten

Salviuskerkje. Het kerkje is vanaf de 9e

het Kostbaar Bloed. De zusters wonen

Sittard volgden onderwijs in hun institu-

eeuw in verschillende fases gebouwd.

hier nog steeds. Het klooster zelf ligt

ten met de welluidende namen: Colle-

Tijdens een restauratie werden de

aan de Plakstraat en grenst aan de

gium Albertinum, Collège Saint-Louis en

oudste muurschilderingen ooit, in een

voormalige stadswal. Het bakstenen

Missiecollege Sint- Francisus Solanus.

Nederlandse dorpskerk, aangetroffen.

complex bestaat uit drie vleugels een

Onder het binnenplein zijn in het begin

Meer over het Salviuskerkje op pag. 55.

kloosterkerk en een kloostertuin.

van de jaren tachtig resten van het

→ Platz 2, Limbricht

→ Plakstraat 24 te Sittard.

voormalige gasthuis teruggevonden. In

Prachtig gelegen, vlakbij de bossen en
aan de rand van het romantische dorpje
Limbricht, vind je Kasteel Limbricht.
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 12e eeuw bewaard.
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, waar het hele
jaar door van alles te beleven is.
→ Allee 1 te Limbricht.
www.kasteellimbricht.eu
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Kloosterkwartier:
Dominicanenklooster en
Ursulinenklooster Sittard

Salviuskerkje

www.salviuskerkje.nl

het voormalige Ursulinenpensionaat is
nu het prachtige kloosterhotel Merici
gevestigd.
→ Oude Markt 25 te Sittard.
45

Casa Mia, het kleinste
kasteel van Nederland

bouw, meer dan 400 jaar geleden,
hierin is verwerkt. Tegenwoordig doet

Een stukje
geschiedenis

datie.

kleinste kasteeltje van Nederland.

→ Bornerweg 33, Limbricht,

Het voormalig koetshuis Casa Mia,

043-4559075

momenteel ingericht als woonhuis
met Bed & Breakfast ligt in de Parklaan,

Abshoven

werd vroeger Den Diek genoemd. In
deze straat stond ooit het geboortehuis

Klooster Abshoven is een voormalig

van Sittards beroemdste inwoner Toon

kloostercomplex en landgoed ten zui-

Hermans. Casa Mia heeft een rijke histo-

den van Munstergeleen in de gelijkna-

rie en is een gemeentelijk monument.

mige buurtschap Abshoven. Abshoven

→ Parklaan 3, Sittard, 046-4528450,

werd tussen 1715 en 1717 gebouwd als

www.casamiasittard.nl

abdijhoeve behorende aan de abdij van

Kasteel Grasbroek

Godsdal in het Belgische Aubel, is daarna tientallen jaren bewoond geweest
door verschillende adellijke families en

Kasteel Grasbroek ligt tussen de kerk-

groeide begin 20e eeuw uit tot een

dorpen Born en Limbricht. Het huidige

volwaardig klooster. Nadat het klooster

kasteel is een tweelaags, onderkel-

was gesloten brandde het in 1995

derd rechthoekig huis en is klein van

grotendeels af. Tegenwoordig doet

omvang. Het heeft in- en uitgezwenkte

het oud klooster, na een zeer mooie

gevels die zijn voorzien van niet minder

renovatie, dienst als Brasserie.

dan 63 schietgaten. De houten kern

→ Abshoven 35, Munstergeleen,

van de traptoren is gevormd door een

046-2045028,

boomstam die bij de oorspronkelijke

www.brasserieabshoven.nl
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in het Koninkrijk der Nederlanden. De
binnenstad is sinds 1972 beschermd
stadsgezicht.

het kasteel dienst als groepsaccommoIn hartje centrum van Sittard ligt het

naren inmiddels volledig ingeburgerd

Roemrijk Sittard
Sittard behoort tot de oudste steden
van Nederland en kent een roemrijk
verleden. In het jaar 1243 kreeg Sittard
al stadsrechten. Vanaf 1400 is het
eigendom van de hertog van Gulik
(Jülich) en dat duurt tot 1794. Vanaf
1798 tot 1814 is het onderdeel van het
Franse imperium, als onderdeel van het
Departement van de Roer, met Aken als
hoofdstad. In 1814 komen de kozakken
de Sittardenaren bevrijden en in 1815
wordt Sittard als laatste stad onderdeel
van het Koninkrijk der Nederlanden.
Toch duurde het nog lang voor de
inwoners zich echt Nederlanders voelden, want in 1830 was Sittard een van
de eerste steden waar de Belgische onafhankelijkheid werd uitgeroepen en in
1848 ijverden vele inwoners tevergeefs
voor hernieuwde aansluiting bij Duits-

Geleen en de Mauritsmijn
De gemeente Geleen kwam zeer snel
en spectaculair tot ontwikkeling na
de bouw van de kolenmijn Staatsmijn
Maurits. Ook kwamen er vervolgfabrieken zoals cokesovenfabrieken voor
productie van lichtgas en chemische
fabrieken voor kunstmest en kunststoffen waarvoor de vetkolen van de
Maurits als grondstof dienden. De bouw
van al deze fabrieken had een grote
aantrekkingskracht op de toevloed van
arbeiders en leidinggevend personeel
tot gevolg. Hierdoor steeg het aantal
inwoners van Geleen zeer explosief. In
zestig jaar tijd nam de bevolking toe
tot het tienvoudige. In 1920 waren dit
er nog slechts 4.000, tien jaar later
al 12.000, in 1955: 25.000 en in 1980:
36.000.

land. In 1918, als de Belgen Nederlands
Limburg weer opeisen, zijn de Sittarde47

Imposante
kerken
Tip: Stadswandeling
Sittard
Veel kerken in Sittard-Geleen
zijn te bezichtigen. Speciaal daartaureerde, neogotische Mariapark, dat
gebouwd werd om de vele pelgrims
op te vangen. In het bezinningshuis
Regina Carmeli kun je terecht voor een
moment van rust, retraite en klooster-

voor heeft Visit Zuid-Limburg een
boekje uitgegeven, waarin wandelingen langs de belangrijkste kerken worden beschreven genaamd
‘Stadswandeling Sittard’.

overnachtingen.

St. Petruskerk Sittard met
fraaie schatkamer

vooral reliekschrijnen, liturgische gewaden, vaatwerk en gebruiksvoorwerpen
te zien zijn. Een bezoek aan de schat-

Wil je een moment van bezinning
combineren met cultuur, historie en

Cultureel erfgoed
Springlevend

een gezellige binnenstad? Dan schiet

De Grote of St. Petruskerk in de binnen-

kamer is beslist de moeite waard. De

stad van Sittard heet voluit Sint-Petrus’

toren is waarschijnlijk rond 1505 vol-

Stoel te Antiochië. Rond het jaar 1000

tooid en maakt met zijn zware steunbe-

stond hier al een zaalkerkje. De huidige

ren en speklagen een robuuste indruk.
→ Kerkplein 4, Sittard

je in hartje Sittard midden in de

Het kerkelijke en monumentale verle-

kerk is grotendeels gebouwd vanaf eind

roos. Alleen al in de altijd levendige

den blijft in de historische binnenstad

14e tot midden 16e eeuw in de regio-

binnenstad kun je op korte afstand

springlevend. Zo wandel je makkelijk

nale Maaslandse gotiek, waarbij het

van elkaar liefst vijf verschillende

van de imposante St. Petruskerk met

schip het oudste en de koorsluiting

Godshuizen ontdekken!

de hoogste toren van Zuid-Limburg,

het jongste deel is. De kerk heeft de

De Basiliek van Onze Lieve Vrouw van

langs de St. Michielskerk of Paterskerk

vorm van een gotische kruisbasiliek.

het Heilig Hart in Sittard is gebouwd

naar de kapel van Agnetenberg of de

Binnen vind je de oudste koorbanken

aan het eind van de 19e eeuw door

bekende Rosakapel en de Basiliek

(begin 15e eeuw) van Nederland en de

architect J. Kayser uit Venlo. De kerk

van Onze Lieve Vrouw van het Heilig

preekstoel met zijn prachtige houtsnij-

heeft een neogotische stijl, een stijl

Hart. Bijzonder is ook het tegenover de

werk. Deze dateert uit 1774. Achter het

die in het noorden van het land meer

basiliek gelegen, onlangs fraai geres-

Jozefkoor ligt de schatkamer, waarin

voorkomt dan in Limburg. Boven de
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Imposante Basiliek Sittard
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Tip: Rondleidingen in
de Basiliek
Rondleidingen in de Basiliek zijn
op vastgestelde data en aanvraag

St. Michielskerk Sittard:
uniek interieur

mogelijk. De rondleidingen duren
ca. 90 minuten waarin je o.a. uitgebreide uitleg krijgt over de
geschiedenis en het interieur van
het kerkgebouw en worden de
sacristie, de galerijen en het oksaal
bezocht. Tevens kun je antieke paramenten en kazuifels bewonderen.
Kosten zijn € 5 p.p.. Meer informatie op www.visitzuidlimburg.nl
of bestel direct een ticket via
www.tickli.nl.

Mariapark Sittard, rustplaats
voor pelgrims

1668 op de plaats van het St. CatharinaDoor de grote toeloop werd de basiliek
na enkele jaren te klein om het aantal
pelgrims te herbergen. Daarom werd
tegenover de kerk een Mariapark aangelegd. Een misleidende naam, want in
werkelijkheid is het een pandhof met
binnentuin, omgeven door een neogotische kruisweggalerij. De tuin wordt
van de straat gescheiden door een
breed voorportaal, een rustplaats voor

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 is jarenlang gebruikt
als bedevaartsoord. Momenteel wordt
de basiliek nog dagelijks bezocht door
pelgrims om te danken of een gunst te
vragen. → Oude Markt 23 Sittard
50
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De kerk is gebouwd tussen 1659 en

de pelgrims. Van hieruit heeft men zicht
op het interieur van de kerk. Met opzet
heeft men de vloer van het gebouw
even hoog gehouden als de vloer van
de kerk, waardoor de diensten in de
basiliek te volgen zijn vanuit het voorportaal. Het Mariapark is een bijzonder
rijksmonument, waar je tegenwoordig
kunt genieten van tal van activiteiten
en exposities. → Oude Markt 14k

De oudste Protestantse
Kerk van Nederland
Al in het eerste kwart van de 16e eeuw
waren in de omgeving van Sittard
protestantse predikanten uit Wassenberg actief. Hervormde inwoners van
Sittard kochten in 1633 een huis in de
Gruizenstraat, dat zij tot schuilkerk ombouwden. Boven de ingang van de kerk
staan twee jaartallen door elkaar: 1637,
vermoedelijk het jaar van de bouw, en
1680, het jaar van herstel na de grote
stadsbrand. In 1860 werd de toren 25
meter verhoogd en bekroond door een

gasthuis door de paters Dominicanen.
De kerk is gebouwd in Zuid-Nederlandse barokstijl. De kleine leeuw naast
de toegangsdeur herinnert aan de
ontsnapte leeuw Asor, 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
beide zijwanden. De beeldende kunst in
de kerk staat helemaal in dienst van de
katholieke reformatie.
→ Markt 24, Sittard

bazuinende engel, het symbool van de
Gulikse synode. Tegenwoordig is hier
een restaurant gevestigd.
→ Gruizenstraat 3, Sittard

Sittard
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Tip: Exposities
in Fort Sanderbout

Tip: Wandelingen
De Vereniging Sittards Verleden

Voormalig bastions:
Fort Sanderbout Sittard
Fort Sanderbout is een voormalig bastion in de vestingwerken van Sittard. Het
is het laatste bolwerk van de stad waarvan nog restanten aanwezig zijn. Het
fort, genoemd naar koning Swentibold
ofwel ‘Sanderbout’ - één van de eerste
koningen van de lage landen, is vermoedelijk rond het jaar 1565 gebouwd.

Fort Sanderbout herbergt nu 3

heeft twee prachtige wandel-

exposities: verdediging door de

boekjes omtrent historisch Sittard

eeuwen heen, Joodse begraaf-

uitgebracht: Wandeling door het

plaats en wijngaard. Drie totaal

Kapittelgebied en Wandeling over

verschillende thema’s die samen

en langs vroegere vestingwerken.

het verhaal van Sittard vertellen.

Beide zijn verkrijgbaar via Visit

Het Fort is toegankelijk op elke

Zuid-Limburg en zijn meer dan de

eerste zaterdag van de maand, in

moeite waard!

combinatie met een wandeling van

Het middelpunt van Oud-Geleen vormt
de kerk die al in de Karolingische tijd

moest verdedigen tegen de vijand.

Het complex is in de 20e eeuw grondig

In de tweede helft van de 16e eeuw is

gerestaureerd. Samen met de voor-

het verdedigingswerk waarschijnlijk

malige stadswal is Fort Sanderbout

omgebouwd tot bastion. Fort Sander-

beschermd als rijksmonument.

bout bestond uit een ondergronds
gangenstelsel met twee kazematten,
die zicht hadden op het noordoosten

Proef de historie
in Oud-Geleen

en het zuidoosten. Het noordelijke
van de twee met twee schietgaten is

Oud-Geleen is een historisch gedeelte

bewaard gebleven. Na de verwoesting

van Geleen. Al rond 5.000 v. Chr. woon-

van Sittard in 1677 kwamen de vesting-

den er mensen in (Oud)-Geleen.

werken buiten gebruik en werden rond

Daarmee is het één van de oudst-

het terrein volkstuinen aangelegd.

bewoonde gebieden van ons land.
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geleen Joannes Andreas Houben geboren, beter bekend als Pater Karel van
Sint Andries. Voor veel mensen die het
geestelijk of lichamelijk moeilijk hebben
van troost. Op 3 juni 2007 werd hij in

→ Fort Sanderbout 10, Sittard

dat de stadswal en de Putpoort

Op 11 december 1821 werd in Munster-

is hij al eeuwenlang een enorme bron

de Geheime Tuinen Sittard.

Het was oorspronkelijk een rondeel

Vind een bron van troost
in de Pater Karelhoeve

(800-850) werd gesticht. De huidige
kerktoren is het oudste monument van
Geleen en werd gebouwd in 1504. De
komst van de staatsmijn Maurits en de
officiële ingebruikname ervan in 1925
betekende ook voor Oud-Geleen een
hele omwenteling. Voor het eerst kwamen er in de omgeving veel vreemden
wonen en dat was men niet gewend.
Oud-Geleen is en blijft een wijk met een
uitstraling die in vele opzichten uniek

Rome heilig verklaard. Het geboortehuis van Pater Karel, een karakteristieke
vakwerkhoeve, is een bezoek zeker
waard. Het linkerdeel van het complex
was de oliemolen, het rechterdeel de
houtzaagmolen. De schuur is sinds 1954
ingericht als kapel en dagelijks open
van 9.00 tot 18.00 uur. Bezoek ook het
museum en winkeltje met religieuze
artikelen, die van dinsdag t/m zondagmiddag open zijn van 14.00 tot 17.00
uur. → Pater Karelweg 1, Munstergeleen, www.paterkarelkapel.nl

is. Bezoek de wijk en laat je verrassen
door het historische karakter.
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Rosa en de leeuw
Op zondag 28 augustus 1938 vond

Schipperskerk, ontmoetingsplaats voor vaarlieden

er een curieuze gebeurtenis plaats
in Sittard. Tijdens het St. Rosafeest
ontsnapten twee leeuwen van

Maak je een mooie fietstocht langs

of jubileumplechtigheden. Bovendien

circus ‘Friso’ uit hun kooien. De

de Maas en het Julianakanaal? Sla dan

wordt het gebouw meermalen per jaar

leeuw Iris wandelde over de Markt

een bezoek aan Schipperskerk niet

gebruikt als tentoonstellingsruimte of

en de andere leeuw Asor (anagram

over, een charmant gehucht tussen de

klein concertzaaltje. → Kluis 1, Geleen

kernen Papenhoven en Grevenbicht. In
1949 werd hier de Schipperskerk met

Sint Rosakapel

pastorie gebouwd als een kerkelijke

Sint-Salvius Kerk Limbricht

van Rosa) liep de St. Michielskerk
binnen, waar op dat moment een
plechtige hoogmis werd gecele-

De geschiedenis van de oude Salvius-

breerd. In de overvolle kerk duwde

en culturele ontmoetingsplaats voor

Bovenop de Kollenberg in Sittard ligt

kerk gaat terug tot het einde van de

de leeuw eerst enkele mensen

varende schippers op het Julianaka-

de Sint Rosakapel. Een klein gebouwtje

10e eeuw of het begin van de 11e eeuw.

omver, maar deed verder geen

naal. Rond de kerk ontstond een kleine

met een grote en rijke historie. De ka-

Van het toen gebouwde zaalkerkje

kwaad. De leeuw bleef voor het

woonkern, het gelijknamige gehucht,

pel is in 1675 gebouwd ter ere van Rosa,

resteert de noordmuur van maaskeien.

hoofdaltaar op en neer lopen.

waar oud-schippers een vaste woon-

de patroonheilige van Sittard. In 1668

Tijdens een restauratie tussen 1977 en

Inmiddels arriveerde het circusper-

plek aan de wal vonden. De kerk zelf,

brak in Sittard een dysenterie-epidemie

1984 werden in het koor muurschil-

soneel, dat het beest zonder veel

een ontwerp van architect Louis Obern-

uit die veel slachtoffers eiste. Op voor-

deringen aangetroffen, de oudste

moeite naar zijn kooi terugbracht.

dorff, was toegewijd aan de apostelen

spraak van Rosa hield de besmettelijke

muurschilderingen die ooit in een

Ook lukte het om tussen de ker-

Petrus en Paulus.

ziekte op. Het stadsbestuur beloofde

dorpskerk in Nederland zijn gevonden.

miswagens op de Markt de andere

daarop om elk jaar, op de laatste zon-

Deze schilderingen van rond 1300 kun

leeuw Iris te overmeesteren.

dag van augustus, een processie te

je nu ook nog bezichtigen. Ook is een

Sint Janskluis Geleen

houden van de St. Michielskerk naar de

geelkoperen doosje gevonden met

Dit gebouwtje anno 1699 is één van

St. Rosakapel. Sittard heeft haar belofte

stukjes bot van de heilige Salvius. Het

de meest in het oog springende

gehouden en sinds 1675 vindt deze

kerkje is te bezoeken op Paasmaandag

monumenten die Geleen rijk is. Het is

bekende dankprocessie jaarlijks

en iedere eerste zondag van de maan-

een driezijdig gesloten gebouw van

plaats. In de maand augustus kunt u de

den mei t/m sept. van 14:00-17:00 uur.

baksteen met mergelbanden en met

kapel ook van binnen bekijken, tussen

Op afspraak is een privé bezoek met

een typisch dakruitje. Na de laatste

14.00 en 16.30 uur.

gids mogelijk.

restauratie in 1985 is de Sint Janskluis

→ Kapellerweg, Sittard

→ Platz 2, Limbricht,

ingericht als bidkapel. De kluis kan

www.salviuskerkje.nl

daardoor worden gebruikt voor doop54
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Malende
molens

In een historische en landelijke omgeving als Sittard-Geleen zijn vanzelf-

Volop bedrijvigheid in
Stadbroekermolen

sprekend ook nog de nodige molens te
vinden. Vele kennen een lange en vaak

Aan de stadsrand van Sittard, bij

interessante geschiedenis. Sommige

natuurgebied Schwienswei, ligt het

zijn nog in bedrijf of juist omgebouwd

monumentale complex de Stadbroe-

tot sfeervolle horecagelegenheid.

kermolen. Hertog Willem van Gulik gaf

Zo kun je onder het genot van een

in 1582 een vergunning voor de bouw

hapje en drankje de rijke historie zelf

van deze watermolen. Vanaf 1846 werd

ontdekken!

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.
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In 1955 verkocht Roufs het complex aan

de wederopbouw. In 1973 kwam de

de gemeente Sittard. In 1990 werd het

molen in eigendom van de stichting

unieke complex in oude glorie her-

Jacob Kritzraedt, die de molen volledig

steld, inclusief de waterkundige aan-

gebruiksklaar restaureerde. Een tweede

drijvingen. Nu is het een sfeervolle

restauratie volgde in 1998 waarbij een

locatie voor feesten en vergaderingen.

turbine geïnstalleerd werd om stroom

Kijk voor meer informatie op

op te wekken, aangedreven door de

→ Jacqueline Roufsweg, Sittard

kracht van de Geleenbeek. In het his-

www.stadbroekermolen.nl

torisch pand is nu Buitenplaats De Vief

De Watermolen van Ophoven

Heringe gevestigd, waar men dagelijks
in de oorspronkelijke sfeer van weleer
kan genieten van bourgondische

Al in 1348 was er sprake van een water-

gerechten, speciaal bieren en goede

molen in Ophoven. De molen behoorde

wijnen. De unieke sfeer van de oude

tot het leengoed van de Heren van

molen, de molenaarswoning, de oude

Valkenburg en later tot de hertogen

werkplaats van de molenaar en de twee

van Gulik. De molen werd ooit ge-

terrassen aan de waterkant bieden,

bouwd als graanmolen en hoorde bij de

ouderwets gezellig, een gastvrij en

Ophovenerhof, een Heerboerderij aan

warm welkom aan iedereen.

de overkant van de straat. Nadat de

→ Molenweg 56, Sittard

molen later ook gebruikt is als oliemo-

www.deviefheringe.nl

len werd hij in de 19e eeuw weer terug
omgebouwd naar graanmolen. Direct
na de oorlogsjaren werd er korte tijd
ook hout gezaagd ten behoeve van
57

Terug naar
de mijnen
Sittard-Geleen en de mijnen zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
In 1915 werd begonnen met de bouw
van Staatsmijn Maurits die tot 1966
in bedrijf was. Ook nu nog vind je in
de gemeente tal van interessante bezienswaardigheden die herinneren aan
de voormalige mijnbouw in dit gebied.

Ingrijpend mijnverleden
Op de Kingbeek: molen met
bijzondere geschiedenis

Al snel groeide de mijn uit tot een
Als hulpkrachtbron plaatste de toen-

belangrijke werkgever voor zowel eigen

malige eigenaar, familie Roelofs, een

inwoners als voor de vele arbeiders van

stoommachine, vandaar de schoorsteen

buitenaf. De nieuwe industrie veran-

‘Op de Kingbeek’ in Grevenbicht is de

in de zijgevel van het molengebouw.

derde de regio ingrijpend. Zo werden

oudst bekende en nog enige overge-

Tegenwoordig is er in een gedeelte

voor het vervoer van steenkolen nieuwe

blevene van de vier molens die op de

van de molen een klein oorlogsmuse-

spoor- en waterwegen aangelegd, zoals

Kingbeek lagen. De eerst bekende ver-

um gevestigd dat voor het publiek te

de spoorlijn Sittard-Born, de Francis-

melding dateert uit 1548. Het verhaal

bezoeken is.

cushaven in Born – tegenwoordig de

gaat dat de molen werd gebouwd als

→ Watermolenstraat 12, Grevenbicht.

grootste binnenhaven van Nederland

korenmolen om de dorpsbewoners van

www.oorlogsmuseum.eu

– en het Julianakanaal met zijn bijzon-

meel te voorzien. Voor de bouw van de

dere sluizen. De sluizen zijn verklaard

molen en de aanleg van de beek werd

tot Rijksmonument en zeker de moeite

een coöperatie opgericht van 24 leden.

waard om te bekijken. Ook de kernen,

Elk lid van de coöperatie, die maar liefst

zoals Geleen, groeiden explosief in die

drie eeuwen bleef bestaan, kreeg twee

periode. In de loop van de jaren vijftig

weken maalrecht. In 1820 werd het

ging het - door stijgende kosten, meer

maalrecht publiekelijk verkocht, waarna

concurrentie en nieuwe energievor-

de molen achtereenvolgens verschil-

men - definitief bergafwaarts met de

lende eigenaren had. In 1887 moest het

mijnindustrie. Na de sluiting van de

schoepenwiel plaats maken voor een

mijnen liet de Maurits wel een belang-

waterturbine.

rijke bron van werkgelegenheid achter,

Tip: Zelf ontdekken!
Wil je het mijnverleden zelf ontdekken? Volg dan de fietsroutes ‘De
Maurits en haar kleinkinderen’ en
‘Langs mijn en water’ die langs
vele herinneringen aan de mijnen
voert. Verkrijgbaar in de Visit
Zuid-Limburg Shop Sittard
(zie pag 70).

namelijk de chemische bedrijven van
DSM (Dutch State Mines) en haar
toeleveringsbedrijven.
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Icoon, zwerver,
dichter en
troubadour
Tip: Toon Hermans
wandeling
Tijdens de ca. 1,5 uur durende
wandeling neemt de gids je mee
naar de vele plekken in de stad
die herinneren aan Toon en zijn

Iedere stad heeft zijn eigen verhalen
en kent markante en iconische perso-

Toon Hermans,
kind van Sittard

Verbonden met Sittard

Sittardse jaren. Zoals de plek waar

Toon Hermans is geboren en ligt

gestaan en waar hij voor het eerst

begraven in Sittard. Hij groeide op in

optrad tegen het tarief van een

deze stad en had zijn eerste optreden

appel(!). Zo krijg je een mooi

in het St. Jozefgebouw aan de Wil-

beeld van het Sittard van Toon.

helminastraat. In 1942 vertrok hij naar

Bel voor een Toon Hermans-

Amsterdam, waarna hij landelijk furore

wandeling met Visit Zuid-Limburg

maakte. Met zijn warme woorden en

via 0900-555 9798 (€ 1 p.g.)

droogkomische gezichtsuitdrukkingen wist hij jong en oud te betoveren.
In vele van zijn optredens, liedjes,

nen, zo ook Sittard-Geleen. Een aantal

het geboortehuis van Toon heeft

Zefke Mols

van deze verhalen vind je terug op

Toon Hermans, geboren en getogen in

gedichtjes en verhalen getuigt Toon

de volgende pagina’s. Tijdens een

Sittard, groeide uit tot één van Neder-

van de liefde voor zijn Limburgs stadje

Zefke was in 1885 pas 11 jaar toen zijn

wandeling door de stad zul je ze zeker

lands grootste theaterartiesten. Een le-

Sittard. In 1998 opende hij het naar hem

beide ouders waren overleden en hij in-

voorbij zien komen.

gendarische theatergrootheid, bekend

vernoemde ‘Toon Hermans Huis’, een

trok bij de familie van zijn beste vriend

in Nederland en België als entertainer,

inloophuis voor mensen met kanker en

Martin Marx. Vanaf 1907 reisde hij als

levenskunstenaar, showman, schrijver,

hun naasten. Na zijn overlijden in 2000

verkoper voor een Duits sigarenbedrijf

kunstschilder, en vooral ook als clown.

werd Toon in Sittard begraven naast

door heel Duitsland. Toen hij in 1908 in

Toon maakte mensen niet alleen maar

zijn geliefde echtgenote Rietje.

het Duitse Karlsruhe verbleef werd daar
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aan het lachen. Hij gaf mensen een

tijdens lokale festiviteiten, een man ver-

goed gevoel en maakte ze gelukkig. En

moord. Zefke werd als verdachte opge-

als mensen zich gelukkig voelen, dan

pakt en zonder bewijs veroordeeld tot

lachen ze vanzelf!

een levenslange gevangenisstraf.
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Overdag liep Zefke meestal struinend
door de stad en middenstanders stopten hem dan vanalles toe zoals sigaren,
worst of ander etenswaar. Ook nam hij
vaak medailles aan van mensen die hij
dan droeg op zijn kleding. Toen in 1955
Zefke dood werd aangetroffen, nadat
hij op 81 jarige leeftijd in zijn slaap was
overleden, ging er een schok door
Sittard. Opvallend was dat Zefke na zijn
65e levensjaar nooit gebruik heeft gemaakt van zijn AOW. De gemeente had
dit geld voor hem opgespaard waarvan
hij uiteindelijk vorstelijk is begraven.

Charles Beltjens

Bij de overgang van de Begijnenhofwal
en Walstraat staat een standbeeld van
Zefke Mols.

Karel Michel Hubert (Charles) Beltjens
was een Nederlands dichter uit de

Jo Erens, een echte
Troubadours

19e eeuw, die uitsluitend in het Frans
schreef. Hij is geboren in Sittard, zijn
vader kwam uit Roermond en zijn moe-

In 1914 werd hij vrijgelaten daar de ech-

Erens woonde aan de Rijksweg-Noord

Erens, wordt samen met Chel Savelkoul,

ders familie stamde uit het Franstalige

te moordenaar zich meldde. De echte

in Sittard. Zijn vader was meubelmaker.

Sjef Diederen, Frits Rademacher en

Wallonië; ze was de dochter van een

moordenaar ging liever de gevangenis

Hij was lid van het Sittards Mannenkoor.

Harry Bordon gerekend tot ‘De Grote

goudsmid uit Luik. Hij won belangrijke

in dan dat hij wegens militaire dienst

Erens trad op jeugdige leeftijd al op

Vijf’ van de Limburgse Troubadours van

literatuurprijzen in België en Frankrijk

zou sterven tijdens de eerste Wereld

voor de Sittardse carnavalsvereniging

de jaren veertig tot en met negentig

maar werd in Nederland nauwelijks ge-

Oorlog.

'De Marotte'. Hij was tot over de gren-

van de vorige eeuw. Zij vormden be-

lezen. Hij had contacten met beroemde

zen bekend en geliefd, ook in Belgisch

langrijke identificatiepunten voor de

Franse schrijvers en dichters als Charles

Na zijn vrijlating was Zefke zodanig

Limburg. Die populariteit dankte Erens

Limburgse samenleving.

Baudelaire en Stéphane Mallarmé.

aangeslagen dat hij een zwervend be-

enerzijds aan zijn muzikale kwaliteiten;

staan ging leiden, zo zwierf hij o.a. door

hij beschikte over een mooie stem en

De Limburgse klassieke componist

de beroemde Franse schrijver Victor

Frankrijk. In 1928 verscheen hij terug in

componeerde liedjes in het Sittards

Matty Niël schreef verschillende werken

Hugo. In 1872 kwam hij weer terug naar

Sittard waar hij onderdak vond bij zijn

dialect die door een groot deel van de

voor Erens, waaronder zijn Blues en de

Sittard waar hij in 1890 in eenzaamheid

oude vriend Martin Marx, waar hij in de

toenmalige Limburgse bevolking, zowel

Drie Kerstliederen. Ook begeleidde Niël

gestorven is.

schuur op de hoek van Walstraat zijn

in Nederlands als in Belgisch Limburg,

de zanger een tijdlang in het klassieke

vaste plek vond. De gemeente gedoog

zeer werden gewaardeerd. Anderzijds

vocale repertoire. De bariton overleed

Hedendaags staat in de Sittardse

zijn verblijf in de schuur en er werd zelfs

vervulde Erens de rol van muzikale held

in Amersfoort op 21 januari 1955 aan

Geheime Tuin, Le jardin d’Isabelle, een

schriftelijk vastgelegd dat hij tot aan

voor een Limburgse samenleving die

de gevolgen van een hersenbloeding.

bronzen buste van de Sittardse dichter.

zijn dood gebruik mocht maken van de

nadrukkelijk bezig was met de con-

Op zijn begrafenis kwamen duizenden

De tuin is genoemd naar Beltjens onbe-

schuur.

structie van een eigen identiteit.

mensen, uit heel Nederland en Belgisch

reikbare liefde Isabelle de Borman.

Ook correspondeerde Beltjens met

Limburg.
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Ontdek de stad van cabaretier Toon
Hermans. Maar Sittard heeft meer!
De binnenstad ademt de sfeer van
het historisch verleden. Het gezellige
historische centrum met de markante
monumentale bouwwerken, ontvangt
je met een hartelijke gastvrijheid. Er is
een sfeervol, historisch marktplein met
Agric
olast
gezellige
terrasjes. Sittard behoort tot
raat
de oudste steden van Nederland en
kent een roemrijk verleden.
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Drielandenroute Sittard-Geleen

Startpunt: Markt Sittard
Afstand: 37,1 km

Sittard-Geleen is de ideale uitvalsbasis

de Duitse Selfkant regio dat ooit 14 jaar

om de internationale omgeving te ver-

lang een extra stukje Nederland was!

kennen. De Drielandenroute brengt je

Onderweg zijn er meer dan voldoende

o.a. langs de schitterende Grensmaas

rustmogelijkheden voor een hapje en

met z'n nostalgische maasdorpjes en

drankje.
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Visit ZuidLimburg Shop

Visit Zuid-Limburg Shop Sittard
0900-555 9798 (€ 1 p.g.)
info@visitzuidlimburg.nl
visitzuidlimburg.nl
In de Visit Zuid-Limburg Shop maak
je kennis met al het moois dat ZuidLimburg te bieden heeft! Deze regio
staat bekend om het prachtige landschap, de bourgondische gastvrijheid
en internationale top attracties.
Onze medewerkers vertellen je graag
over de mooiste plekjes en de leukste
activiteiten! Loop ook eens binnen
voor het uitgebreide assortiment aan
streekproducten, cadeauartikelenen
VVV Cadeaukaarten.

Visit Zuid-Limburg
Shop Sittard

Deel je mooiste moment
in Sittard-Geleen met
#visitzuidlimburg

Je vind de Visit Zuid-Limburg Shop
Sittard in de Rosmolenstraat 2. Hier
vind je o.a. verschillende typisch
Sittard-Geleense brochures en folders
zoals de Toon Hermans wandeling en
de Stadswandeling Sittard. Tevens vind

Volg ons op Facebook & Instagram
@visitzuidlimburg

je hier diverse kaarten zoals de fietsknooppuntenkaart Zuid-Limburg of de
wandelplattegrond van de Grensmaasvallei! Wandel dus gerust binnen!
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Hier kun je ons vinden
visitzuidlimburg.nl
Deze brochure is een uitgave van de
Gemeente Sittard-Geleen en Visit ZuidLimburg. Wij hebben deze brochure met de
meeste zorg samengesteld. Alle informatie
hierin wordt echter verstrekt zonder

Visit Zuid-Limburg

aansprakelijkheid onzerzijds.

Postbus 820
6300 AV Valkenburg aan de Geul

© Visit Zuid-Limburg 2021

0900-555 9798 (€1 p.g.)

Niets uit deze uitgave mag worden verveel-

info@visitzuidlimburg.nl

voudigd en/of openbaar gemaakt door middel
van druk, fotokopie, scan of op welke andere

visitzuidlimburg.nl

wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Visit Zuid-Limburg.

Visit Zuid-Limburg Shop Sittard,
Rosmolenstraat 2

Coördinatie & algemene tekst: Helder in tekst,

Een overzicht van alle Visit Zuid-Limburg

Buro046, Vereniging BrandPartners Sittard-

vestigingen vind je op visitzuidlimburg.nl

Geleen en Visit Zuid-Limburg
Fotografie: Ermindo Armino, Vereniging
Sittards Verleden, Vereniging BrandPartners
Sittard-Geleen, Dols Fotografie, Ton Dirks,
Fons Verhoeven, Hugo Thomassen,
Bart Schreurs, Gavy Hermans, Ron Philips
en Visit Zuid-Limburg
Vormgeving: Het Vormlab, Heerlen
Druk: Drukkerij Comar BV, Margraten

