Marialint Limburg
(fiets)route rondom Maastricht
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 haar 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
Venlo
Roermond
Sittard
Maastricht
Wittem

www.kleinlourdes.nl
www.rkvenlo.nl
www.kapelinhetzand.nl
www.rk-kerken-sittard.nl
www.sterre-der-zee.nl
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

(Fiets)route langs Mariakapellen
rondom Maastricht
route rondom Maastricht (50 km)
OLV Sterre der Zee – Bemelen –
Cadier en Keer – Eckelrade –
Sint Geertruid – Bruisterbosch – Margraten – Scheulder –
Valkenburg aan de Geul –
Sint Gerlach – Meerssen –
Maastricht – OLV Sterre der Zee

Routebeschrijving
Start: Basiliek OLV Sterre der Zee (1)
Vanaf Onze Lieve Vrouweplein fietsen we via de Graanmarkt en Het Bat naar de Sint Servaasbrug.
Daar bereiken we knp 01. We steken de Maas over. Aan het eind van de Sint Servaasbrug negeren
we het bordje naar knp 2. We slaan dus niet rechtsaf naar het Cörversplein, maar fietsen rechtdoor
door de Wycker Brugstraat naar de Wilhelminasingel. Midden op de Wilhelminasingel zien we een
hoge zuil met een Mariabeeld en rondom een beeldengroep (2). We fietsen nu in zuidelijke richting
over de Wilhelminasingel naar de wijk Céramique. Bij het Centre Céramique (bibliotheek) bereiken
we knp 02. We houden nu knp 79 aan. Bij de stoplichten steken we de Avenue Céramique over en
rijden door de Sphinxlunet. We steken het spoor over en slaan linksaf. Bij de Koepelkerk bereiken
we knp 79. We houden nu knp 06 aan. Bij de Koepelkerk slaan we rechtsaf en volgen de
Scharnerweg. We steken de rotonde over en blijven de Scharnerweg volgen. Ook een tweede
rotonde steken we over. Vlak na deze rotonde volgt weer een rotonde waar we rechts aanhouden
naar de Wethouder van Caldenborghlaan. Op het kruispunt met Burgemeester Cortenstraat
fietsen we rechtdoor en volgen de Bemelerweg naar knp 06 (Molenweg). Vanaf nu houden we knp
65 aan. We blijven de Bemelerweg volgen en bereiken Bemelen. In Bemelen ligt aan de Bosweg
een Mariagrot (3). Om de Mariagrot te bereiken negeren we bij de Zwingelput het bordje naar knp
65. We fietsen dus vanaf de Zwingelpunt rechtdoor.
Even voorbij de Sint Laurentiuskerk slaan we de eerste weg rechtsaf. Dat is de Bosweg. Na enkele
honderden meters staat aan de linkerkant een bord met de tekst ‘Rustplaats voor Pelgrims’. Een
steil bospad voert ons naar de Mariagrot. Om ons Marialint te vervolgen, keren we terug naar de
Zwingelput en slaan daar linksaf de Sint Laurentiusstraat in. We blijven de Sint Laurentiusstraat en
Sint Antoniusbank volgen en bereiken knp 65. Vanaf nu houden we knp 66 aan. Bij knp 65 houden
we dus rechts aan en vervolgen onze weg via de Bemelerweg tot in Cadier en Keer. In Cadier en
Keer ligt in de kruiswegtuin van een voormalig klooster een Lourdesgrot (4). Om de Lourdesgrot te
bereiken slaan we de tweede weg rechtsaf. Dat is de Bakkerboschweg. Aan het eind van de
Bakkerboschweg bereiken we een zorginstelling met parkeerplaats. Daar houden we rechts aan en
volgen het Kloosterpad naar de kruiswegtuin. De Lourdesgrot ligt aan het einde van de tuin aan de
rechterkant. We vervolgen ons Marialint. Daarvoor keren we via de Bakkerboschweg terug naar
de Bemelerweg. We volgen de Bemelerweg tot aan de rotonde op de Rijksweg. Daar slaan we
linksaf en fietsen over de Rijksweg richting Vaals en bereiken knp 66. Vanaf nu houden we knp 106
aan. Daarvoor blijven we bij knp 66 de Rijksweg volgen tot aan de Eckelraderweg. Daar slaan we
rechtsaf richting Eckelrade. We blijven de Eckelraderweg en de Keerestraat alsmaar volgen. In
Eckelrade bereiken we knp 106. Nu houden we knp 72 aan. Daarvoor fietsen we vanaf knp 106
langs de Sint Bartholomeuskerk naar de Dorpsstraat. Op de Dorpsstraat slaan we linksaf. Bij de
Schampeljoensteeg slaan we rechtsaf en volgen de Leisendelweg.
In Sint Geertruid bereiken we knp 72. Vanaf nu houden we knp 71 aan.
Daarvoor slaan we bij knp 72 linksaf. We volgen de Schoolstraat, de Verlengde Schoolstraat en de
Roskuil. Op het kruispunt slaan we linksaf. We fietsen nu door de Herkenrade. Aan de Herkenrade
ligt de Lourdesgrot Sint Geertruid (5). We vervolgen ons Marialint. Vanaf de Lourdesgrot fietsen
we rechtdoor en blijven de Bruisterboschweg volgen tot knp 71. Midden in Bruisterbosch (nog
vóór knp 71) ligt de Mariakapel Bruisterbosch (6). We vervolgen ons Marialint en bereiken al snel
knp 71. Vanaf nu houden we knp 70 aan. Vanaf knp 71 blijven we de Hoebesweg volgen. Deze gaat
over in de Dobbelsteynstraat. We steken de Rijksweg over en bereiken Margraten. In Margraten
(nog vóór knp 70) ligt aan de Trichterweg een Mariakapel (7). Om deze kapel te bereiken slaan we
na de Rijksweg de tweede straat linksaf. Dat is de Hoenderstraat. De Hoenderstraat gaat over in
de Trichterweg. De Mariakapel ligt bij de Papehei aan de linkerhand. We vervolgen ons Marialint.
Daarvoor keren we via de Hoenderstraat terug en bereiken bij de Sint Margaritakerk knp 70. Vanaf
nu houden we knp 69 aan. In Margraten ligt nog een tweede Mariakapel aan de Eijkerstraat (8).
Om deze kapel te bereiken, volgen we vanaf knp 70 de Eijckerstraat. Bij de Scheuldersteeg negeren
we het bordje richting knp 69. We blijven dus de Eijckerstraat volgen tot aan de Mariakapel. We

vervolgen wederom ons Marialint. Daarvoor fietsen we vanaf de Mariakapel over de Holstraat naar
de Scheuldersteeg. Daar sluiten we weer aan op de fietsroute naar knp 69. We blijven de
Scheuldersteeg volgen en bereiken in Scheulder knp 69. Vanaf nu houden we knp 68 aan. Bij knp
69 slaan we linksaf en rijden we via de Scheulderdorpsstraat richting IJzeren.
In IJzeren ligt aan de Limietstraat een Mariakapel (9). We vervolgen ons Marialint. Daarvoor fietsen wij
vanaf de Mariakapel verder rechtdoor langs de Limietstraat. We steken de Kenkersweg over. We fietsen
over de Oude Heerweg en bereiken knp 68. Vanaf nu houden we knp 60 aan. Bij knp 68 slaan we rechtsaf
en fietsen via de Bemelerweg richting Sibbe. In Sibbe fietsen we op de rotonde rechtdoor en gaan via
de Daalhemerweg naar Valkenburg. Aan de Daalhemerweg ligt aan de rechterhand een Mariakapel (10).
We vervolgen de Daalhemerweg en fietsen verder naar Valkenburg. In Valkenburg (nog vóór knp 60) ligt
aan de Cauberg een Lourdesgrot (11). Om deze Lourdesgrot te bereiken slaan we aan het einde van de
Daalhemerweg linksaf naar de Cauberg. De Lourdesgrot bevindt zich op Cauberg 16. We fietsen verder
op ons Marialint. Daarvoor keren wij vanaf de Lourdesgrot terug naar het centrum van Valkenburg. Via
het Grendelplein en de Plenkertstraat bereiken we knp 60. Vanaf nu houden we knp 61 aan. Vanaf knp
60 blijven we de Plenkertstraat volgen tot aan Chalet Tivoli. Bij Chalet Tivoli fietsen we over het
Koningswinkelvoetpad en de Klaterstraat naar Strabeek. In Strabeek ligt een H. Familiekapel (12). Vanaf
de H. Familiekapel fietsen we verder langs het Marialint. Daarvoor slaan we linksaf en blijven we de
Strabeek volgen tot aan knp 61 in Sint Gerlach. Vanaf nu houden we knp 102 aan. Bij knp 61 fietsen we
een klein stukje rechtdoor. Ter hoogte van Sint Gerlach 34 ligt een Mariakapel (13). Even voorbij deze
kapel slaan we linksaf de Onderstestraat in en bereiken we de Sint Gerlachuskerk (14). Dit heiligdom en
pelgrimsoord is absoluut een bezoek waard.
Na de Sint Gerlachuskerk brengt het Marialint ons via de Onderstestraat naar de Sint Gerlachuskapel
(15).
Na de Sint Gerlachuskapel bereiken we knp 102. Vanaf nu volgen we de knp 64-104-103. Na knp 103
houden we knp 105 aan richting Meerssen. In Meerssen ligt in de Kookstraat een Lourdesgrot (16). Om
deze Lourdesgrot te bereiken fietsen we aan het eind van de Houthemerweg bij de rotonde rechtdoor
de Volderstraat in. Op het kruispunt slaan we rechtsaf naar de Kuileneinderstraat. De tweede straat
links is de Kookstraat. De Lourdesgrot ligt bij huisnummer 35 tussen twee huizen in. Om het Marialint
te vervolgen fietsen we vanaf de Lourdesgrot terug naar het kruispunt met de Volderstraat. We steken
het kruispunt over en bereiken via de Kruisstraat de Markt. Een bezoek aan de Basiliek van het H.
Sacrament (17) en de Vredeskapel (18) mogen we niet overslaan. Vanaf de Vredeskapel fietsen we
langs de Kerksteeg naar knp 105.
Hier sluit het lint aan bij de route naar Wittem
Vanaf knp 105 houden we de knp 09-07-06-79-02-01 aan naar Maastricht. Bij knp 105 steken we het
spoor over en fietsen we via de Stationstraat, Tussen de Bruggen en de Kampweg naar knp 09. Bij de
Joodse Begraafplaats slaan we linksaf naar de Kampweg en de Overste Breulenweg. We kruisen de A79
naar knp 09 en we fietsen langs de Oliemolenweg en de Oliebergweg naar de Molenweg. We blijven de
Molenweg volgen. Bij knp 07 rechtdoor naar knp 06. Bij knp 06 slaan we rechtsaf naar de Bemelerweg
en bereiken via de knp 79-02-01 ons eindpunt bij de Basiliek OLV Sterre der Zee.

1. Maastricht
OLV Sterre der Zee
Elke dag weer komen zo vele mensen een
kaarsje opsteken bij Onze Lieve Vrouw Sterre
der Zee. Zij bidden voor hulp in hun noden,
maar ook om te danken voor alle ontvangen
gunsten. In de basiliek is een legendenkast te
bewonderen. De kast verhaalt de vele
legenden waarmee de Sterre der Zee is
omgeven. Door de oude binnenstad van
Maastricht loopt de eeuwenoude Bidweg van
de Sterre der Zee. Deze Bidweg is sinds juli
2021 opgenomen in het Netwerk van
Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. De
eeuwenoude Broederschap van Onze Lieve
Vrouw Sterre der Zee wil de devotie tot Maria
Sterre der Zee op alle mogelijke manieren uitdragen en bevorderen. De Schatkamer met vele
kostbare relieken is zeer de moeite waard.

2.

Maastricht
Mariazuil Wyck
Na het internationale Mariacongres in 1947 ontstond de wens
om in Wyck een monument op te richten ter ere van de H.
Maagd Maria. Het monument werd in 1952 ingezegend. Op
de zuil staat de Latijnse inscriptie ‘Civitas Trajectum, Civitas
Marianum’, ‘Stad van Tricht, Stad van Maria’. Zo worden
bezoekers van Maastricht (en niet alleen treinreizigers vanuit
het nabijgelegen station) er op subtiele wijze op gewezen dat
Maastricht een Mariastad is. Het monument is ook een
eerbetoon aan de heilige bisschoppen van Maastricht. De zuil
wordt omringd met vier van hen: Servatius, Monulfus,
Lambertus en Hubertus. De plaatsing van de vier bisschoppen
rondom een middenplateau doet denken aan een kaarttafel.
In de volksmond wordt het monument dan ook de
‘Toeptaofel’ genoemd.

3. Bemelen
Grot Bemelen,
rustplaats voor pelgrims
Vanaf de Bosweg in Bemelen voert een steil bospad naar de Mariagrot.
De grot ligt in een mergelgroeve en is begin 20ste eeuw aangelegd door
paters van een nabijgelegen klooster. De grot geldt als rustplaats voor
pelgrims. Inderdaad is de stilte van de bosrijke omgeving weldadig. Nog
steeds wordt de Mariagrot onderhouden door vrijwilligers.

4. Cadier en Keer
Lourdesgrot en kruiswegtuin
De Lourdesgrot ligt in de kruiswegtuin en processiepark van het
Missiehuis. Dit is een voormalig klooster van de Sociëteit voor
Afrikaanse Missiën. Het klooster werd eind 19de eeuw gesticht. Bij de
inzegening van de Lourdesgrot in 1892 waren 1500 gelovigen
aanwezig. Tot 2012 herbergde het Missiehuis het Afrika-centrum. In
2017 is in een nieuwe vleugel een zorgcentrum gehuisvest. In 2018
verkochten de paters het Missiehuis, samen met de kruiswegtuin en
de Lourdesgrot.

5.

Herkenrade
Lourdesgrot Sint Geertruid
In het buurtschap Herkenrade ligt deze Lourdesgrot tegen
een muur van Kunradersteen. De grotkapel is gebouwd in
1942 en in 1988 gerestaureerd. Onze Lieve Vrouw van
Lourdes nodigt ons uit om even tot rust te komen. Een
zitbank biedt daartoe gelegenheid.

6.

Bruisterbosch
Kapel Bruisterbosch

Midden in het Bruisterbosch staat deze kapel gewijd aan Maria. De kapel
dateert van 1949. Het Mariabeeld is van de Maastrichtse beeldhouwer
Charles Vos.

7.

Margraten
Mariakapel Trichterweg
De kapel staat aan de splitsing van de Trichterweg en de
Papehei. De kapel is gebouwd in 1961 en gewijd aan Onze Lieve
Vrouw van Banneux.
Met de coniferen onttrekt de kapel een transformatorhuisje aan
het zicht.

8. Margraten
Mariakapel
Erk
De kapel staat aan de noord-kant van Margraten in de wijk De Erk. De
huidige kapel dateert van 1950.
Het Mariabeeld op het altaar is een Mater Dolorosa, Moeder van
Smarten.

9. IJzeren
Kapel IJzeren
In IJzeren staat aan de splitsing van de Limiet-straat en de Kapelstraat
deze Mariakapel. De kapel werd gebouwd in 1955. Vroeger werd hier
onder de oude linde elk jaar een rustaltaar ingericht voor de
sacramentsprocessie. In 1955 besloot de buurtschap IJzeren met de
Mariakapel een ‘blijvend rustaltaar’ te bouwen. De kapel is gewijd aan
Maria, moeder van Jezus.

10. Valkenburg aan de Geul
Mariakapel Daalhemerweg
De kapel ligt aan de Daalhemerweg, een weg van Sibbe naar Valkenburg.
De kapel staat tussen twee bomen aan de rechter-kant van de weg. De
kapel werd gebouwd direct na de Tweede Wereldoorlog op het
grondgebied van het Sibberhuis (Sibberhuuske of Vilaertshof).
Initiatiefneemster voor de bouw was mej. Louise Schoenmaeckers, uit
dankbaarheid dat zij de oorlogsjaren goed hadden doorstaan.

11. Valkenburg aan de Geul
Lourdesgrot Cauberg
De Lourdesgrot ligt in het benedenste gedeelte van de Cauberg. De grot
is in 1926 uitgehouwen op initiatief van pastoor Hermans naar een
ontwerp van J. Ras. De grot is een waarheidsgetrouw kopie van de Grot
van Massabielle in Lourdes. De Lourdesgrot Cauberg is een drukbezocht
bedevaartsoord voor de Mariadevotie. In het drukke Valkenburg biedt de
grot een oase van rust, gebed en stilte.

12. Strabeek
H. Familiekapel Strabeek
De kapel, in 1894 gebouwd door Bernardus Philippi, staat
bij de splitsing van de straat Strabeek met de Klaterstraat.
Philippi woonde in de naastgelegen hoeve en liet de kapel
bouwen uit dank voor genezingen op voorspraak van de
heilige Gerlachus. Omdat er in de buurt al een
Gerlachuskapel bestond, werd de kapel niet aan de heilige
Gerlachus gewijd maar aan de Heilige Familie. De initialen
van Bernardus Philippi zijn in de frongevel aangebracht
met de tekst ‘Bph. 1894’. Eens in de drie jaar, tijdens de
sacramentsprocessie, is hier een rustaltaar.

13. Sint Gerlach
Mariakapel Houthem Sint Gerlach
De Mariakapel staat in de straat Sint Gerlach bij nr 34. De kapel is
gebouwd in 1902. Eens in de drie jaar dient de kapel als rustaltaar
tijdens de Sacraments-processie.

14. Sint Gerlach
Parochiekerk en voormalig klooster

H. Gerlachus

In ons Marialint mag u de Sint Gerlachuskerk niet overslaan.
Een bezoek aan dit heiligdom en bedevaarts-oord is een must. De
kronieken gaan terug naar de geboorte van ridder Gerlachus begin
12de eeuw in de buurt van Maastricht. In de kerk bezoekt u natuurlijk
zijn graf. Tien schilderingen beschrijven het leven van de heilige. In
de schatkamer kunt u bijzondere kerkschatten bewonderen,
waaronder een kostbaar reliek van Gerlachus. Houthem Sint Gerlach
is vanouds bekend als pelgrimsoord. Nu is het ook officieel
opgenomen in de bedevaarts-route naar het Spaanse Santiago de
Compostela. Een refugio biedt pelgrims op weg naar Spanje een
goedkope maar luxe overnachting.

15. Sint Gerlach
Sint Gerlachus kapel
De kapel ligt op een driesprong in de kern van Sint Gerlach. De kapel dateert
van omstreeks 1870. In die tijd bezochten vele pelgrims het graf van de
heilige Gerlachus in de nabijgelegen Sint Gerlachuskerk. Voordien stond er
een wegkruis. De hoge eik is in 1938 geplant ter ere van de geboorte van
prinses Beatrix.

16. Meerssen
Lourdesgrot Meerssen
Wie verwacht nu een Lourdesgrot in een woonstraat tussen twee huizen
in? In Meerssen ligt zo’n grot, in de Kookstraat bij nr 35. De grot is gebouwd
door mevrouw Helena Stevens (1865-1949). Onduidelijk is wanneer de grot
is gebouwd. Zeker is wel dat de grot al op deze unieke plek stond in 1925.
Mevrouw Stevens was bang dat de grot na haar dood zou verdwijnen.
Daarom droeg zij de grot over aan de Mijnwerkersbond. Later werd deze
overgedragen aan de toenmalige buurtvereniging. Nu is de zorg in handen
van de Stichting Lourdesgrot Meerssen.

17. Meerssen
Basiliek van het H. Sacrament
Een must is ook een bezoek aan de Basiliek van het Heilig Sacrament op de Markt in Meerssen. De
basiliek is gewijd aan het Heilig Sacrament en de apostel Bartholomeus. De wijding refereert aan
het Bloedwonder van 1222 toen tijdens de consecratie uit de hostie water en bloed vloeiden. Een
tweede wonder, het Brandwonder, had plaats in 1465 toen een boer uit het nabijgelegen gehucht
Raar toesnelde om de monstrans uit de brandende kerk te redden. Bij terugkeer op zijn akker bleek
dat deze geheel was omgeploegd. Volgens de boer het werk van engelen. Om dit Brandwonder te
gedenken trekt om de twee jaar tijdens het Sacramentsoctaaf een grote processie naar Raar. De
basiliek geldt als ‘Pronkstuk van de Maasgotiek’ en kent een rijke historie die teruggaat naar het
Verdrag van Meerssen in 870. Vele pelgrims bezoeken nog steeds dit prachtige bedevaartsoord.
Uiteraard kunt u bij Maria een kaarsje branden. Haar kapel bevindt zich achter in de kerk.

18. Meerssen
Vredeskapel
Met de bouw van deze kapel werd een belofte ingelost dat als
tijdens de mobilisatie voor de Tweede Wereldoorlog in
Meerssen geen slachtoffers zouden vallen, een kapel ter ere
van Maria gebouwd zou worden.

