
Merovingers route	  	  	  (11 km; licht heuvelachtig)	  

� 	  
	   	  
1. Met de rug naar de ingang van Gasterie Dobbelsteyn gaat u rechts, de Sittardergats in 
 De naam van de gasterie is afgeleid van de familie "van Dobbelsteijn tot Doenraedt" 

die omstreeks 1300 heeft gewoond in Kasteel Doenrade. 
  
2. Na 50 meter gaat u R de Karweg in en loop deze helemaal uit tot aan een ongelijke 

viersprong. 
  
3. Negeer de asfaltweg naar links. Neem de volgende weg L, u passeert huis met 

nummer 7. De asfaltweg gaat over in een graspad. Loop verder door de greppel tot 
aan de Steenakkerweg. 

  
4. Steek deze over en ga op het fietspad naar R.  
  
5. Ga verder de eerste weg L, richting Hillensberg, de Bekkerweg. 
  
6. Meteen de eerste weg R, een brede grindweg (de Kattenberg). 
 Blijf deze weg volgen, neem een bocht naar links en ga 20 m verder naar rechts. 
 Vanaf deze bocht tot aan de asfaltweg loopt de grens met Duitsland, rechts is 

Nederlands gebied. 
De hellingen aan uw rechterzijde waren vroeger bewoond door de Merovingers (ca. 



300-750 na Christus) en daarna door de Karolingers (ca. 750-1000 na Christus). Hier 
lag namelijk een gedeelte van het dorp Bingelrade. Vandaar ook dat de oorspronkelijke 
kerk van Bingelrade nabij het nog bestaande oude kerkhof lag. In de volksmond heet 
de genoemde helling dan ook nog “’t dörpke”.  
In de dertiger jaren van de vorige eeuw heeft de arts-archeoloog Beckers uit Beek 
opgravingen verricht en een aantal voorwerpen uit die tijd aangetroffen die zich 
momenteel in het Limburgs Museum te Venlo bevinden.  

  
7. Ga op de asfaltweg naar L richting dorp.  
  
8. Bij de kruising steekt u de Bergstrasse over, de Lahrstrasse in en blijf deze ca 3 km 

volgen. Negeer zowel links als rechts de zijwegen. 
 U passeert aan uw linkerhand de Michaelstrasse, verderop passeert u aan de 

rechterhand een te hoog geplaatste rustbank en wegkruis met een hoge els. 
  
9. Vervolg de weg RD richting boerderij (Josefhof). Voorbij Josefhof blijft u RD lopen, 

negeer alle zijwegen. Rechts zien we de eerste woningen van de Sittardse wijk 
Haagsittardpark. 

 In 1990 is in deze wijk Merovingische bewoning ontdekt. Er werden ruim 500 
Merovingische scherven gevonden, waarvan de meeste rondom de plattegrond van 
een grote hoeve (14 bij 7 meter). 

  
10. Ongeveer 800 m na Josefhof passeert u aan uw rechterhand een weg die leidt naar de  
 historische hoeve "Haegsittert". Inmiddels bent u ook langs enkele wateropvang-

bekkens gewandeld. Wij blijven echter RD lopen en zien verder rechts de wijk Lahrhof 
 In 1982 werd bij de aanleg van deze wijk  een grafveld ontdekt uit de Merovingische 

tijd (ca.300-700). Van de vermoedelijk meer dan 100 graven konden er 87 worden 
blootgelegd. 

  
 We lopen een eind verder langs de historische hoeve Lahrhof. 
  
 Het westelijk woongedeelte van de dubbelhoeve dateert volgens het ankerjaartal in het 

voorfront uit 1760. Het oostelijk gedeelte, dat herhaaldelijk verbouwd werd, o.a. nog in 
1846 en 1870, moet in zijn huidige vorm teruggaan tot de zeventiende eeuw. Leden 
van de adellijke en invloedrijke familie “Behr de Laer” waren vanaf het midden van de 
15e eeuw tot 1663 in het bezit van de Lahrhof, waaraan zij  hun naam ontleenden. 
Lahrhof was oorspronkelijk een leen van kasteel Born.  

  
11. Ga verder over deze weg met rechts een woonwagenkampje en aan uw linkerhand 

een bos, aangeplant in 1993 ter gelegenheid van "Sittard 750 jaar stad". 
 Aan het eind van het bos staat links een rustbank met afvalbak. 
  
12. We blijven de weg nog steeds RD volgen. Honderd meter voorbij het bos klimmen we 

licht en boven, waar links een hekwerk begint, negeren we de weg naar links 
(Duustergats). Al dalend vervolgen we de weg RD langs het kerkhof. 

  
13. Einde weg L  (Pres. Kennedysingel links op het voetpad blijven).  
  
14. U passeert zorgcentrum "De Kollenberg". Ga 100 m. verder naar L (Kollenberg). 
   
 Mocht u een pauze willen inlassen neem dan 1e weg rechts (Putstraat), 300 meter 

verder is de markt met horeca-gelegenheden. 
  



 U passeert aan uw rechterhand Felix Ruttenlaan (2 x). Al klimmend lopen we het 
wandelgebied binnen met de Zeven Voetvallen, de Hof van Olijven en de Rosakapel. 

  
 De Zeven Voetvallen 
 Langs de Kollenberg zijn in het begin van de 19e eeuw voetvallen geplaatst, toen ter 

weerszijden van de weg. De huidige voetvallen zijn tussen 1902 en 1925 langs de weg 
gebouwd. In plaats van de beelden zijn er stenen reliëfs aangebracht van circa 50 x 50 
cm. Op elke voetval is een plaquette aangebracht met een tekst. 

 De kapelletjes van deze verkorte kruisweg werden later vervangen door nieuwe, 
waarin ook enige afbeeldingen uit het lijden van Christus werden opgenomen. In 1902 
presenteerden de bestuursleden van  het Rosacomité hun plannen om de voetvallen 
door nieuwe te vervangen, waarin beelden (110 cm hoog) zouden worden. 

  
 De Hof van Olijven (Leveetehöfke) 
 Aan de rechterzijde, als u naar boven loopt, is tegenover voetval VI een soort Lourdes-

grot gebouwd voorzien van enkele beelden.Dit is een in 1881 gebouwde grot, die 
houten beelden bevat van de biddende Christus, drie slapende apostelen  en een 
engel. Tussen 1902 en 1925 deed de Hof van Olijven dienst als zevende voetval. De 
houten beelden werden verwijderd en vervangen door een voorstelling van Christus in 
het graf. Dit beeld was gemaakt door  atelier Kasteleijn en Kühnen. Nadat in 1925 de 
zevende voetval gereed was, werd de liggende Christus verwijderd en de houten 
beelden van Christus en de engel herplaatst. De apostelen keerden echter niet terug.  

 In 1948 werden de houten beelden vervangen door stenen exemplaren. Voor de 
geknield biddende Jezus staat een engel die de lijdenskelk vasthoud. De dorens van 
de doornboom in de Hof werden in Sittard gebruikt als remedie tegen kiespijn. 

  
 Na voetval VI ligt aan de linkerzijde een open terrein waar jaarlijks het krombrood 

rapen wordt gehouden. 
   
 Krombroodjes rapen 
 Elk jaar, in de maand maart, worden op de Kollenberg vele krombroodjes 

(halvemaanvormige ) broodjes vanaf de helling te grabbel gegooid voor de kinderen 
van de stad door het Sittards krombroodcomite en een jaarlijkse eregast. De 
krombroodjes worden met halfvasten gegooid, omdat Jezus in de bijbel op halfvasten 
brood en vis verveelvoudigt. Deze traditie trekt vele honderden belangstellenden. 

  
 De Rosakapel 
 De Heilige Rosa is Patrones van Sittard. De kapel is gebouwd in 1675 bij gelegenheid 

van de heiligverklaring van Rosa (in 1671 door paus Clemens X). 
 In de tweede helft van de 17de eeuw werd Sittard en omgeving geteisterd door een 

dysentrie-epidemie, waardoor veel doden te betreuren waren. De paters Dominicanen 
die zich in 1626 in Sittard gevestigd hadden,waren tevens werkzaam in Peru daardoor 
bekend met deze eerste niet-Europese zalige en later heilige St. Rosa. Zij adviseerden 
de bevolking van Sittard, Rosa als voorspreekster aan te roepen, tegen de dodelijke 
dreiging van deze epidemie. Het stadsbestuur nam dit advies aan en beloofde, als de 
epidemie zou wijken, Rosa tot stadspatrones uit te roepen. Voorts beloofden zij op het 
hoogste punt van Sittard een kapel ter ere van St. Rosa te bouwen en ieder jaar een 
processie te houden. 

 De dysenterie-epidemie ging de stad voorbij en de Sittardenaren losten de gedane 
belofte in. 

  
15. Ga op de kruising vóór de kapel RD, de Akerweg in (ook wel Eeckerweg genoemd, of 

in dialect Aokerwaeg).  



 Ca. 300 m verder een kruising met rustbank en afvalbak. Een varkensrug geeft aan dat 
u op de Kollenberg wandelt. Rechts op deze kruising staat een kapel van Onze Lieve 
Vrouw van Smarten (gerestaureerd in aug. 2007). 

  
16. Bij deze kruising RD lopen, dit wordt deels een holle weg. Negeer de volgende zijweg 

naar links. 
 Negeer de volgende weg links (met rustbank) Aokerwaeg. Het bord rechts geeft aan 

dat u op het Sjteinpaedje loopt. Negeer verder de afslag van het Sjteinpaedje naar 
rechts, loop RD. De veldweg gaat over in een asfaltweg en gaat tevens dalen. 

 Negeer in de daling de weg naar links en blijf RD lopen de volgende stijging tegemoet. 
 U passeert aan uw rechterhand de parkeerplaats van het complex Pergamijn en links 

een boerderij. Negeer beneden een pad naar links en even verder een weg naar 
rechts. (Lees de geschiedenis van deze gebouwen op de aanwijsborden). 

  
17. Loop RD omhoog. Boven voor het plaatsnaambord Windraak gaat u L. 
 Blijf deze weg RD volgen, u passeert een paddenpoel met rustbank. 
 Negeer de zijweg links en loop RD richting Steenakkerweg, steek deze over. 
   
18. Voor het begin van de haag links neemt u het pad L, voor de haag. Voor de 

garageboxen L. 
  
19. Einde weg R en blijf deze weg volgen naar Gasterie Dobbelsteyn. 
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