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(fiets)routes rondom Wittem 

ca 60 km 

 

Marialint Limburg 
 

 
Verspreid over het Limburgse land treffen we grotere en kleinere Mariakapellen aan. 
Elk Mariakapelletje, vertelt zijn eigen verhaal. De duizenden aangestoken kaarsje, de 
vele bloemen, de wanden vol ex-voto’s uit dankbaarheid laten zien hoezeer de devotie 
tot de Maagd Maria nog steeds het leven van heel veel gelovigen blijft bepalen.  

Het zijn plekken waar men tot Maria komt bidden, haar komt bedanken voor haar 
moederlijke zorg en steun, voor haar bemiddeling bij ziekte of zorgen, pijn of komt haar 
vragen om kracht.  

De gezamenlijke bedevaartsoorden in Limburg hebben een Marialint samengesteld. 
Rondom elk groot Mariabedevaartsoord zijn fietstochten uitgezet die langs kleinere 
Mariakapelletjes in de omgeving voeren. 

Informatie over deze verschillende fietstochten is te vinden op de volgende websites: 

Tienray www.kleinlourdes.nl 
Venlo www.rkvenlo.nl 
Roermond www.kapelinhetzand.nl 
Sittard www.rk-kerken-sittard.nl 
Maastricht www.sterre-der-zee.nl 
Wittem www.kloosterwittem.nl 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door: 
- Federatie Maasdorpen 
- Stichting Vrienden van Kapel van Genooy 
- Stichting 1880 Roermond 
- Mr. Paul de Gruyter Stichting 
- Hendrix’ Stichting 
- Basiliek Sittard 
- Broederschap O.L.V. Sterre der Zee 
- Edmond Beel Stichting 
- Erfgoedcentrum De Domijnen 
 

 
  



Route rondom Wittem 
ca. 60 km 

 
Klooster Wittem – Voerendaal – Schinnen – Spaubeek – Meerssen – 

Valkenburg – Wittem 
 

Met extra ronde Parkstad, rondom de Kapel van Leenhof (48 km) 
 
 
 
  



Routebeschrijving van de lus rond WITTEM  
 
Met het gezicht naar Klooster Wittem met de ronde kapel van OLV van altijddurende Bijstand 
(A) fietsen we naar links via de grote weg naar en door Wijlre tot knp 58. Vanaf hier kunnen we 
de knooppuntenroute volgen: vanaf knp. 58 gaan we naar knp 57 (let op, hier en daar zijn de 
bordjes verscholen onder begroeiing); we fietsen via Winthagen, met haar mooie kapel Maria 
Sterre der Zee (B), naar knp 54 (=Voerendaal).  

Hier start ook de fietslus Parkstad, die voert naar de kapel van Leenhof.  

Vanaf knp 54 fietsen we naar 55 en 93. 
We houden in Weustenrade na de kapel (C) waar knp 93 rechtsaf slaat, links aan en volgen deze 
weg tot knp 93 – 25. Na knp 25 volgen we knp 85 onder het viaduct van de autoweg en over het 
spoor; daarna volgen we knp 84 – 83 – 87 –24. Op knp 24 gaan we linksaf, de niet genummerde 
Thullerkerkweg op, langs de Muldermolen en tegenover B&B Kapelhof zien we aan de rechterkant 
een breed trappen-pad. Wie de moeite neemt om de fiets even te parkeren (of mee naar boven 
te zeulen) wordt niet teleurgesteld in de mooie vredeskapel (D). 

(Hier ontmoeten we ook de fietslus Parkstad weer) 

We fietsen verder naar beneden, langs de kerk en op de T-splitsing gaan we links (Dorps-straat) 
en bij volgende grote straat weer links; bij de voetgangersoversteekplaats fietsen we rechts het 
dubbele fietspad op dat uitkomt bij knp 88, we volgen dan knp 36  (voor we bij kasteel Terborgh 
zijn, komen we nog langs kapel van Maria, Maagd der Armen (E)) en knp 37 en daarna richting 
22. Maar waar knp 22 naar rechts gaat (bij de kerk van Spaubeek), gaan wij linksaf, langs de kerk 
en na ca. 400m komen we rechts aan het eind van deze straat (Bongerd) bij Mariakapel (F). We 
fietsen terug tot de kerk en gaan dan rechtdoor (Musschenberg), en volgen dan weer knp 22.  

Bij deze kapel sluit het lint aan bij de route naar Sittard 

De lus volgt knp. 22 (Groot Genhout) en 21; in Klein Genhout op de T-splitsing met de (drukke) 
Schimmerterweg fietsen we naar rechts en direct naar links naar beneden. Aan het eind van de 
weg komen we bij Mariakapel Kelmond (G). Achter deze kapel gaan we linksaf (Kelmonderstraat) 
en na ca. 100m komen we bij knp 21. Via knp 20 – 19 fietsen we naar Ulestraten en bij de kerk 
gaan we met route 19 links omhoog en helemaal bovenaan op de driesprong nemen we de 
scherpe bocht naar rechts áchter de kapel. Hier is de Lourdesgrot van Genzon, een buurtschap 
van Ulestraten (H). 
We volgen verder knp 19 via een prachtige weg door Waterval naar Meerssen. In het centrum van 
Meerssen op de T-splitsing (bij de Lidl) negeren we knp 19 en gaan even naar links en direct een 
smal pad rechts naar de basiliek. We fietsen rechts erlangs en komen in het park achter de basiliek 
langs de Vredeskapel (I). We volgen nu knp 105. 

Hier sluit het lint aan bij de route naar Maastricht 

Vanaf de basiliek in Meerssen: Na knp 105 fietsen we naar knp 9 – 104 – 64 – 102 – 61.  
Voordat u langs de bekende Gerlachuskerk in Houthem/St. Gerlach fietst (ook zeer de moeite van 
het bezoeken waard) komt u bij de driesprong  langs een Gerlachuskapel.  
We volgen knp 61 – 40 – 60 – 39, deels over halfverharde paden, – 59.  We passeren een calvarie-
groep “De Drie Beeldjes”. Daar buigt u naar rechts, met een brug over de Geul en langs kasteel 
Schaloen. Steek de grote weg over (we volgen nog steeds knp 59) en op de driesprong waar u 
links gaat, bij een splitsing van twee veldwegen, staat een kruis- en Mariakapel: de St.-
Jansboskapel (J).  
Wanneer we kort daarna met knp 59 uit het Gerendal komen, in Strucht/Schin op Geul, volgen 
we het fietspad langs de grote weg N595 (negeer dus het routebord linksaf); na Schin op Geul, in 
Schoonbron vindt u langs de drukke Valkenburgerweg, (op het kruispunt met Hoogbeek en de 
Holleweg) aan de linkerkant, nog een mooie Mariakapel (Ave Maria, K).  We volgen de N595 
verder door Schoonbron, Wijlre en komen zo uiteindelijk terug bij Klooster Wittem.   

Routebeschrijving Marialint Parkstad 
Deze etappe van het Marialint begint bij station Voerendaal: knp 54. We fietsen richting landgoed 
Terworm 53 en 101 en komen uit bij de Hogeschool Zuid aan de rand van Heerlen. Via het 
tunneltje gaan we richting 51 door de wijk Welten naar het buurtschap Benzenrade. Hier komen 
we de eerste kapel van deze route tegen: Kapel Benzenrade (A1)  



Achter de kapel vervolgen we de route naar 51. Via buurtschap de Euren is het flink klimmen naar 
de voormalige Vroedvrouwen-school, nu Parc Imstenrade. In het vrij toegankelijke park zijn twee 
kapellen te vinden, waarvan er één aan Maria is toegewijd. De boskapel (A2) is te voet bereikbaar 
(volg bordjes Villa Hooghees).  
Knp 51 bevindt zich op de grote weg vóór het complex. Van hier gaat het naar 50 op de hoek van 
Keerweg/ Corisbergweg en dan naar 49 in de wijk Eikske in Landgraaf en vervolgens naar 48. In 
Leenhof passeren we de Leenderkapel (A3). De kapel op de heuvel is te voet bereikbaar.  
 
De route naar 48 voert langs het voormalige Slot Schaesberg. We gaan na de kasteelruïne over de 
fietsersbrug direct rechtsaf en volgen de Bredastraat tot de volgende kapel. Dit is de Barbarakapel 
die toevallig op deze Mariaroute ligt. Bij 48 in de wijk Palemig gaan we rechtsaf naar knp 77 en 78 
(richting Brunsummerheide). Bij 78 linksaf naar 79, 74 en 33. Via het Schutterspark rijden we naar 
Schinveld, waar we vrij kort achter elkaar knp. 61, 62, 63 en 97 passeren. Daar gaan we weer het 
open veld in richting 60. Aan het einde van de Groeneweg komen we het Clemensdomein tegen 
met de Lourdesgrot (A4). 

 
Op het kruispunt bij het kerkje is ook 60 te vinden. We volgen de route via 28 en 27 door 
Merkelbeek en Oirsbeek en gaan via 34 richting 88 in Schinnen. Hier wijken we even van de route 
af om de Vredeskapel te bezoeken. Ga op Dorpstraat niet rechtsaf naar 88, maar fiets rechtdoor 
totdat je rechts op een heuvel de kerk ziet. Ga rechts de straat ‘Achter de kerk’ in en fiets om de 
kerkheuvel heen. Een goede honderd meter achter het kerkhof begint links een bos, met een 
steile trap omhoog. Boven op de heuvel is de Vredeskapel te vinden. (A5 en D)  

(Hier kunt u het Marialint van Sittard oppakken) (via 91 – 52 – 32) 

Om terug naar Voerendaal te komen, fietsen we na het bezoek aan de Vredeskapel de weg ‘Achter 
de kerk’ tot aan de bierbrouwerij in Thull. Bij 24 pakken we de route weer op richting 87. Daar 
linksaf richting 83. Het knooppunt ligt net aan de andere kant van het tunneltje. 
We nemen de afslag naar 83. Gaan over de snelweg heen richting het centrum van Nuth. Achter 
de kerk nemen we rechts bij 96 de afslag naar 95 via Nierhoven de berg weer op naar 94. Op de 
drukke Valkenburgerweg komen diverse routes bij elkaar. We nemen die door Hunnecum naar 
het buurtschap Vink richting 92. In Vink komen we een Mariakapel tegen (A6), toegewijd aan OLV 
van altijddurende Bijstand.  
Van Wijnandsrade gaan we door het veld richting 93 door Swier en Brommelen. Hier nemen we 
de afslag naar 55 en komen door Weustenrade, waar een mooie en goed onderhouden 
Mariakapel van OLV Onbevlekt Ontvangen staat (A7 en C). Via Retersbeek komen we uiteindelijk 
weer bij knp 54, het startpunt van deze lus, Station Voerendaal terecht. 
 
Marialint – Wittem in knooppunten 
58 – 57 – 54 – 55 – 93 – 25 – 85 – 84 – 83 – 87 – 24 – 88 – 36 – 37 – 22 – 21 – 20 – 19 – 105 – 09 
– 104 –  64 – 102 – 61 – 40 – 60 – 39 – 59 – 58   
 
Marialint – Rondje Parkstad in knooppunten 
Start- en eindpunt: Station Voerendaal 
54 – 53 – 101 - 51 – 50 – 49 – 48 – 77 – 78 – 79 – 74 – 33 – 61 – 62 – 63 – 97 – 60 – 28 – 27 – 34 
–  88 – 24 –87 – 83 – 96 – 95 – 94 – 92 – 93 – 55 – 54 
  



ROUTELUS OP HET LINT VAN MAASTRICHT – WITTEM – SITTARD 

Start: Klooster Wittem  

A. Ronde kapel; OLV Altijddurende Bijstand 
In de zogenaamde ‘ronde kapel’ van Klooster Wittem staat de 
verering van OLV van Altijddurende Bijstand centraal.  
De verering van deze icoon is sinds 1866 toevertrouwd aan de 
redemptoristen. In deze kloosterkerk stond aanvankelijk een beeld 
‘Maria van Wittem’, waarheen al van oudsher werd gepelgrimeerd. 

Sinds het klooster een 
redemptoristenoord is, wordt de icoon 
van OLV van Altijddurende Bijstand 
vereerd.  
Voor veel mensen is dit een echte 
‘Pleisterplaats voor de Ziel’.  
 
 
 
 
 

B. Sterre der Zee-kapel Winthagen. 
Deze Sterre der zee-kapel is gebouwd in 1955 in 
Kunradersteen. Het beeld van Maria met kind staat op een 
sokkel, waarop een scheepje en een ster is afgebeeld in reliëf: 
een verwijzing naar de Sterre der Zee. In de kapel is ook een 
bijzondere kruisweg, miniatuurtjes uit Wallonië. 
 
 
 
 
 

C. Mariakapel Weustenrade  
Bijna 70 jaar geleden (1955) sloeg een aantal 
enthousiaste inwoners van het gehucht Weustenrade de 
handen ineen voor de bouw van een devotiekapel. Deze 
kapel, toegewijd aan O.L.V. Onbevlekte ontvangen, 
heeft een dakruitertje en mooie klokgevel. 

D. Vredeskapel Schinnen.  
Het trappenpad (2m breed en 88 treden) leidt naar de Vredes-kapel van Schinnen, toegewijd aan 
Maria, Koningin van de Vrede.  
Ton Smeets dicht hierover: 
De vorige eeuw, eind dertiger jaren 
werd onder dreiging van oorlogsgevaren 
op deze hoogte volop in het groen 
een kapel gebouwd in een bosplantsoen. 

Vanaf toen steeg hier menige bede 
naar Maria, koningin van de vrede. 
Ook kwamen velen om te bidden, 
voor een zieke in hun midden. 

Bij de kapel kan de klimmer dan als dank, 
de stilte ervaren op een stevige bank. 
Kijk ondertussen ook even binnen  
en geniet ook hier van schitterend Schinnen.  
 



E. Mariakapel Maagd der Armen in Schinnen 
Sinds 1925 werd hier jaarlijks een rustaltaar ingericht voor de 
Sacramentsprocessie. De buurtschap Heisterbrug bouwde in 1958 een 
vaste kapel met een beeld van Maria van Banneux die aan de 12 jarige 
Mariette Beco (in 1933) 8x was verschenen als ‘Maagd der Armen’. Het 
originele beeld is gestolen; nu wordt het nieuwe beeld met tralies 
beschermd.  
 
 
 

F. Maria, Sterre der Zee-kapel, Spaubeek.  
Deze kapel werd in 1951 gebouwd ter gelegenheid van de rondgang van 
de Sterre der Zee door Limburg. In de kapel staat een keramisch beeld 
van Maria met het kind Jezus en in de wand een geel glas-in-loodraam 
met een ster. Deze kapel kwam in de plaats van een kapel uit 1923, die 
door de buurtbewoners is gebouwd en in 1950 moest worden 
afgebroken vanwege een weg-verbreding. 

G. Mariakapel Kelmond. 
 
 
 
Hier stond vroeger een wegkruis, dat naar men zegt eerst werd 
vervangen door een houten kapelletje. Deze kapel is uit 1903 en 
wordt in december steeds ingericht als kerststal. 
 
 
 
 

H. Lourdesgrot Genzon 
Aan de rand van Ulestraten in buurt-schap Genzon ligt een 
Lourdesgrot.  
De kapel ligt verborgen onder een dak van klimplanten. De kapel 
dateert uit ca. 1900 toen groot-moeder Klinkers, na een 
bedevaart naar het Zuid-Franse Lourdes besloot om hier een 
gelijke kapel te laten vervaardigen ter verering van Maria. Al meer 
dan 100 jaar verzorgt deze familie de kapel. Waarschijnlijk is deze 
Lourdeskapel gebouwd op de fundamenten van een nog veel 
ouder, maar kennelijk vervallen kapelletje.  

I. Maria, Koningin van de Vrede, Meerssen. 
Met de bouw van deze kapel werd een belofte ingelost dat indien tijdens 
de mobilisatie voor de 2e wereldoorlog in Meerssen geen slachtoffers 
zouden vallen, een kapel ter ere van Maria gebouwd zou worden. 
Een stukje verder ligt de basiliek van het  
H. Sacrament, niet over het hoofd te zien en ook zeer de moeite van een 
bezoek waard. 

  



J. Schin op Geul: St.-Jansboskapel.  
De kapel ligt wat verscholen in het groen en wordt omgeven door een 
lage haag. De kapel stamt uit ca. 1915. De mergelsteen is van binnen in 
verschillende kleuren geschilderd. Aan de wand is een kruisbeeld in reliëf 
aangebracht. Daarvoor staat op een altaar een beeld van Moeder en Kind. 
Helaas moet de kapel worden beschermd tegen vandalisme door een 
tralie hekwerk en plexiglas.  
 
 
 
 
 
 

K. Mariakapel (Ave Maria):  
langs de N595, ter hoogte van buurtschap Schoonbron. 
 
De kapel werd in 1946 gebouwd door de buurtbewoners van 
Schoonbron als dank voor het feit, dat de buurtschap de oorlog goed 
had doorstaan. In 2001 werd de kapel gerenoveerd. 
 

A1.  Kapel Benzenrade 
 

 
 
 
Dit is eigenlijk een H.-Hartkapel, maar er staat ook een 
Mariabeeld. De kapel werd in 1924 gebouwd als rustaltaar 
voor de processie.  Nog steeds een belangrijke plek voor 
het driejaarlijkse kapelfeest.  
 
 

A2.  Boskapel Parc Imstenrade 
 
In het vrij toegankelijke park zijn twee kapellen te vinden, 
waarvan er één aan Maria is toegewijd. De boskapel is te 
voet bereikbaar (volg bordjes Villa Hooghees).  
Eigenlijk is het geen echte kapel, maar een altaar in de 
openlucht toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. 
Vermoedelijk was de boskapel ooit een plek ter herinnering 
aan de doodgeboren kinderen van de kliniek.  
 

A3.  Leenderkapel 
De Leenderkapel is 400 jaar oud en gebouwd door de graaf 
van het nabijgelegen slot Schaesberg, nadat de plek hem in 
een droom was aangewezen. De kapel is toegewijd aan 
Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel en een heuse 
regionale bedevaartplek. Er zijn regelmatig vieringen. 

 
 
 
 

 
 



A4.  Lourdesgrot Clemensdomein 
 
 
Je kunt het je haast niet voorstellen, maar rond het idyllische 
Clemensdomein stond ooit een groot kloostercomplex met 
een veel grotere kerk. De Lourdesgrot dateert uit 1887 en is 
daarmee een van de oudste van Nederland. Toen het 
klooster werd afgebroken, kwam in de tuin opeens weer het 
parochiekerkje van Oud-Merkelbeek met de grot 
tevoorschijn. 

 

A5.  Vredeskapel in Schinnen  
 (zie D) 

A6.  Kapel Onze Lieve Vrouw  
 Altijddurende Bijstand Vink 

 
 
De modern ogende kapel is toegewijd aan Onze-Lieve-
Vrouw van Altijddurende Bijstand. De kapel dateert uit 
1930 en is door de bewoners van G’n Vink zelf gebouwd. 
Naast de centrale afbeelding van ‘Altijddurende Bijstand’ 
zijn er nog een heleboel andere afbeeldingen van Maria, 
Christus en andere heiligen te vinden.  
 

A7.  Mariakapel Weustenrade  
 (zie C)  
 
 


