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KASTEEL LIMBRICHT 
Allee 1
6141 AV   Limbricht

Locatie zeer kort samengevat:
OV  :★ ★ ★
Auto  :★ ★ ★ ★ ★ 
Parkeren :★ ★ ★ ★ ★ 
Loop afstand :★ ★ ★ ★ ★ 
Toiletten :★ ★ ★ ★ ★ 
Rollator :★ ★ ★ ★ 
Rolstoel :★ ★ ★ 

Op donderdag 23 maart verblijven wij de gehele dag op de zelfde locatie, met een rondleiding door 
het kasteel.

Bereikbaarheid
Het kasteel Limbricht in Limbricht is met OV bereikbaar. Vanaf Treinstation Sittard rijdt de Arriva Bus 
16 van perron B richting Obbicht via Grevenbricht. Als u bij bushalte Bentinckstraat in Limbricht 
uitstapt is het nog 6 minuten lopen. Het kan ook met Arriva bus 18 vanaf Perron B richting Hollum via 
Born naar dezelfde halte maar dit is een 8-persoonsbus. Zie www.9292ov.nl voor de dienstregeling.

Met de auto komend over de A2 (Amsterdam-Maastricht) neemt men de afslag 47 richting Sittard. 
Men is nu op de N297. Bij de eerst volgende grote afslag gaat u rechtsaf de N276 op richting Sittard. 
U bent nu op de Hasseltsebaan. Na ongeveer 2,2 kilometer slaat u rechtsaf richting Limbricht. U bent 
nu op de Provincialeweg. Dan gaat u de 5e weg rechts in en u rijdt nu op de Beekstraat. Aan het eind 
van deze straat rechtsaf en gelijk weer linksaf, dan bent u op de Allee. U kunt gratis parkeren op de 
parkeerplaats.

Kasteel Limbricht
Het kasteelcomplex is gelegen binnen een brede omgrachting en bestaat uit een burcht en een 
kasteelboerderij als voorburcht. De burcht is een geheel onderkelderd viervleugelig vierkant gebouw 
rond een kleine binnenplaats. Het is een zeldzaam voorbeeld van een mottekasteel, een kasteel op 
een kunstmatig opgeworpen heuvel. De motte met daarop de burcht ligt als een eiland in de 
omgrachting. De kelders van de burcht hebben mergelstenen tongewelven en in de buitenmuren zijn 
schietgaten aangebracht. De vier vleugels van het huidige kasteel, die zijn voorzien van een 
lessenaarsdak, zijn in het begin van de 17e eeuw in Maaslandse renaissancestijl met raamomlijstingen 
in Naamse steen gebouwd door Nicolaas van Breyll (?-1655). Hij liet hierbij tevens de burchtheuvel 
vergroten tot een oppervlak van 36 bij 36 meter. Een chronogram op de ingangspoort vermeldt het 
jaartal 1622 als het bouwjaar van de burcht. In de achtervleugel is een vierkante traptoren 
opgenomen met een dubbele knobbelspits. Tevens bevindt zich hierin een vijfzijdige slotkapel uit 
1643, voorzien van een stucplafond. Inwendig heeft het kasteel een grote zaal met een schouw met 
fries waarop de alliantiewapens van de familie Van Breyl zijn aangebracht.

De voorburcht is een U-vormige kasteelhoeve voorzien van de jaarankers ‘1630’ en is in verschillende 
bouwfases tot stand gekomen. De west- en zuidvleugel werden het eerst gebouwd; de oostvleugel 
korte tijd later. Opmerkelijk is dat de aanvankelijk geplande hoektorens nooit zijn gebouwd. De 
toegang tot de binnenplaats van de kasteelhoeve is via een boogbrug over de buitenste 
omgrachting. Bij de ingang in de westvleugel bevindt zich een poortwachterswoning en een 
melkhuisje. In de 18e eeuw werd aan het uiteinde van de oostvleugel nog een schapenhuis 
toegevoegd.
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Terug in de tijd met een rondleiding door het kasteel
Loop door het ondergrondse keldergewelf van de hoofdburcht dat stamt uit de 11e eeuw. Leer over 
de verbouwing van de ronde donjon, de verwoesting van het kasteel tijdens de Tachtigjarige Oorlog 
en over het binnenvallen van de Fransen in de 18e Eeuw. Wilt u meer weten over de veelbewogen 
geschiedenis van ons kasteel en het schitterende landgoed? Onze gids vertelt u hier graag alles over 
tijdens de culturele rondleiding! Ook zeer geschikt voor kinderen. Geen saaie tijdlijn van jaartallen 
maar meespelende verhalen en écht interessante weetjes!

Wij genieten op deze dag van de unieke locatie die historie ademt! Wij heten u van harte 
welkom op Landgoed Kasteel Limbricht! Van de sfeervolle binnenplaats geniet u van een 
prachtig uitzicht op het landgoed!

Meld je hier aan
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https://p.easydus.com/project/000cdd8a-873e-47d1-8d53-5e3ff009c9e8/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e

