Routebeschrijving Stadswandeling
De route is 3,5 km lang.

De cijfers tussen haakjes (1) verwijzen naar het programmaboek.
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In de voetstappen van Van Horne

Met de kaart van Jacob van Deventer uit ca. 1565 wandelt u door het Weert van nu. Op de
kaart ziet u hoe Weert er uit zag in de tijd Philips de Montmorency, laatste graaf van Horne.
De route voert u langs de Open Monumenten in het kader van het Van Hornejaar 2018 en vele
andere bezienswaardigheden. De cijfers tussen haakjes (1) verwijzen naar het programmaboek.
Daar staan ook de openingstijden van de monumenten.
1. Start bij de St.-Martinuskerk (1) met open toren (2).
2. Vanuit de kerk rechts op de Markt en meteen linksaf 		
		 de Muntpromenade in.
3. Aan het einde ligt links de Oude Munt (3).
4. Vanuit de Oude Munt, even links en weer rechts
		 de Muntpassage uit, de Molenstraat volgen, in het 		
		 verlengde van de Muntpromenade.
5. De Wilhelminasingel oversteken (hier stond de
		 Molenpoort) en de Molenpoort volgen tot aan
		 de St.-Rumolduskapel.
6. Linksaf de Coenraad Abelsstraat in (waar rechts
		 de Buitenmolen lag) en volgen tot het Fatima
		 Huis (9) links.
7. Rechts om het Fatima Huis heen, via de
		 Mariënhagelaan en rechtsaf de Kanunnikenstraat in.
8. Linksaf de Nieuwstraat in, Wilhelminastraat
		 oversteken en linksaf de Stadhuispassage volgen tot
		 aan de Wilhelminasingel (rechts lag hier aan het 		
		 begin van de Langstraat de Langpoort).
9. Wilhelminasingel oversteken en rechtdoor het
		 St.-Raphaelpad volgen tot aan de Mariakapel (4).
10. De weg vervolgen en na de doorgang rechtsaf
		 de Van Berlostraat in.
11. Rechtsaf de Langstraat in en meteen weer links
		 de Paradijsstraat in.
12. Linksaf de Kromstraat volgen en aan het eind 		
		 rechtsaf de Maasstraat in, waar links de poort
		naar de tuin van Abdij Maria Hart (5) ligt.
		

* Extra: na oversteek van de Emmasingel (hier
		 lag de Maaspoort) ligt aan de Maaspoort 30
		
de Bethelkerk (20) (8 september open van
		 11.00 tot 16.00 uur).
13. Vanuit de Abdij rechts de Maasstraat volgen en 		
		 rechtsaf de Begijnensteeg in slaan.
14. Rechtdoor achter de St.-Martinuskerk langs (rechts 		
		 lag de in 1843 afgebroken voormalige kerk van het 		
		 klooster aan de Maasstraat).
15. Rechtdoor de Schoolstraat volgen (bij nummer 14 		
		 zijn in de plint stenen hergebruikt van het in 1702 		
		 grotendeels afgebroken kasteel).
16. Via de Oelemarkt rechtdoor de Kasteelsingel
		 oversteken (hier lag de Hoogpoort).
17. Rechtdoor de Biest volgen (links op de hoek ligt
		 het herenhuis dat op de fundamenten van het
		 kasteel de Nijenborgh is gebouwd en iets verder
		 de ruïne van de poort naar de voorburcht).
18. Rechtdoor de Biest volgen tot aan het Franciscus 		
		 Huis Weert (6) en de Paterskerk (7).
19. Terug via de Biest en voor het stadspark rechts de
Recollectenstraat in (op nummer 5 ligt de Tiendschuur).
20. Voor de Tiendschuur linksaf, het pad langs de gracht
		 en de achterzijde van de Nijenborgh volgen.
21. Aan het einde van het voetpad linksaf en bij de hoek
		 de Kasteelsingel oversteken.
22. Rechtdoor de Oelemarkt op en rechts aanhoudend 		
		 de Hoogstraat volgen tot op de Markt.

Was het een leuke en leerzame wandeling?
Laat dan een berichtje achter op de Facebookpagina Open Monumentendag Weert.

