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B15 Bedevaartswandeling Gulpen-Wittem, 13,4 km 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en Eindpunt: 

De kruising Rijksweg-Molenweg in Gulpen. 

Openbaar vervoer:  

Bushalte Gulpen-Brouwerij. Loop richting de verkeerslichten op de kruising (richting P-route). 

Parkeren: 

Bij zwemparadijs Mosaqua of bij de sporthal. Loop de Molenweg af en sla dan RA en begin de route 

op de Burg. Teheuxweg. 

Horeca onderweg: 

Diverse horeca in Gulpen en Wittem. 

Restaurant De Gulperberg. 

Gasterij A Gen Kirk, Wahlwiller. 

Herberg De Remise, Partij 

Wanneer te bezoeken: 

Er vinden nog steeds georganiseerde bedevaarten plaats (zie hiervoor de website van het klooster). 

Rond 16 oktober wordt het Gerardusoctaaf gehouden. Op de zondag nabij 27 juni is het feest van 

Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand. 

  

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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B15 Bedevaartswandeling Gulpen-Wittem, 13,4 km 

Wittem is de populairste bedevaartsplaats in Zuid-Limburg. Sinds het einde van de 19e eeuw hebben 

de paters redemptoristen de verering van hun heilige Gerardus Majella gestimuleerd. Met bussen 

kwamen gelovigen uit het hele land en uit België en Duitsland naar Gerardus om er te bidden. De 

route begint op de Gulperberg, waar een missiekruis herinnert aan een volksmissie uit 1834 en een 

groot Mariabeeld dat een eeuw later daar vlakbij werd opgericht. Daarna gaan we naar Wahlwiller, 

waar we het charmante kerkje van St. Cunibertus bezoeken. Behalve de verering van Quirinus van 

Malmédy zijn vooral de kruiswegschilderijen interessant. 

Het hoogtepunt van de wandeling is het kloostercomplex van Wittem. Het omvat een barokke 

kloosterkerk en diverse kapellen. Ook is er buiten het klooster een speciale Gerarduswinkel. Naast 

Gerardus Majella wordt hier Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand vereerd. Via enkele 

veldwegen keren we terug naar Gulpen. 

1. Start bij de verkeerslichten op de kruising Rijksweg-Molenweg. Sla hier LA Molenweg. Volg de weg langs 

het vakwerkhuisje en sla na de brug LA Burg. Teheuxweg.  Volg de weg met een bocht naar links en sla 

daarna RA en ga daar RD over een onverhard pad omhoog. Sla aan het eind scherp LA en volg de 

asfaltweg. 

Begin 1834 organiseerden de paters redemptoristen in Wittem een volksmissie, waarmee zij de gelovigen 

met prediking en boetedoening geestelijk weer “bij de les” probeerden te krijgen. Aan het einde van de 

missie werd op 9 januari 1834 op de Gulperberg een missiekruis geplaatst. Het kruis staat nu bij het 

restaurant. 

Ga voorbij het kruisbeeld in de bocht van de weg RD over een 

asfaltpad in de richting van het Mariabeeld. 

Honderd jaar na de volksmissie nam de Limburgse bisschop G. Lemmens 

het initiatief voor de bouw van een groot Mariamonument op de berg. 

Het Mariabeeld werd op 30 mei 1935 door de bisschop ingewijd. 

Sindsdien hebben er rond het beeld diverse massaal bezochte religieuze 

plechtigheden plaatsgevonden. Tegenwoordig vinden er nog geregeld 

processies plaats vanuit de kerk van Gulpen, onder andere door jonge 

boeren die bidden voor een goede oogst en algemene noden. 

Ga daar rechtsom het plantsoen rond het beeld. Keer daarna terug 

naar het asfaltpad en sla LA.  Ga direct LA en doorkruis het speelveld 

met de picknickbanken en ga RD door het poortje en volg het graspad 

naar beneden. Ga door het klaphek, steek de asfaltweg over en ga 

schuin aan de overkant weer door een klaphek. Vervolg daarna het 

pad naar beneden. Ga beneden door het klaphek en ga RA over de asfaltweg. Hou links aan bij de grote 

hoeve aan de linkerzijde (nr. 139) en sla daarna op de Y-splitsing met het bankje RA Hommerigerweg. Sla 

daarna op de kruising LA, volg de betonweg en passeer de brug. 

 

2. Sla aan het eind bij het witte huis RA. De asfaltweg wordt na de sportvelden half verhard. Hou op de 

splitsing links aan en volg de half verharde weg. Steek de asfaltweg over en ga RD over de onverharde 

weg. Ga aan het eind RA en vervolg de half verharde weg. Steek de asfaltweg over en vervolg bij het 

klooster de half verharde weg. 

Het in 1950 gebouwde Arnold Janssenklooster werd in 1978 betrokken door de zusters dienaressen van de 

H. Geest, ook wel de missiezusters van Steijl genoemd. De Duitse priester Arnold Janssen (1837-1909) 
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vestigde zich in 1875 door de Kulturkampf in zijn land noodgedwongen in Steijl, ten zuiden van Venlo. Daar 

stichtte hij het Gezelschap van het Goddelijk Woord (SVD), een missiecongregatie en twee 

zustercongregaties. In 2003 werd Janssen heilig verklaard. 

Bij het klooster bevindt zich een gedenkplaat voor zeven verzetslieden uit Wittem, die op 21 juni 1944 door 

de Duitsers werden opgepakt en de gevolgen van hun 

internering niet hebben overleefd. 

Ga op de kruising LA en passeer het bord 

“Uitgezonderd trekkers”. De weg gaat over in een 

graspad en daarna een hol zandpad naar beneden. Ga 

aan het eind RA en steek direct daarna de 

verkeersweg over  (LET OP!) en ga RD in de richting 

van de kerk. Bezoek de kerk. 

In 1907 voerde de pastoor van de parochiekerk van St. 

Cunibertus in Wahwiller de verering van St. Quirinus van 

Malmédy in om parochianen een bedevaart te besparen naar het Duitse Rott, waar deze heilige werd 

vereerd als middel tegen reuma en zenuwziekten. Het Quirinusbeeld bevindt zich rechts achter in de kerk. 

De kruisweg en de muurschilderingen in de kerk zijn van de hand van Aad de Haas (1920-1972). Deze uit 

1946 daterende schilderingen werden in 1949 op last van het Vaticaan verwijderd omdat zij niet pasten bij 

de gangbare neo-barok. In 1981 werd de kruisweg teruggeplaatst. 

 

3. Sla vanuit de kerk RA, passeer het kruisbeeld en volg de Oude Baan. Steek aan het eind de verkeersweg 

over (LET OP!), sla RA en hou direct links aan en volg het vrij liggende fietspad met bomen. Loop het 

dorp Partij binnen en volg de weg. Volg aan het eind de bocht naar rechts en sla aan het eind RA. Loop 

op de stoep aan de rechterkant van de weg. Ga na de zijweg RD langs het huis en volg daarna het 

fietspad links van het tankstation. Ga bij de verkeerslichten RA en steek de verkeersweg over. Ga daarna 

even RD en dan LA langs de parallelweg. Bezoek het klooster van Wittem. 

In 1836 betrokken de paters Redemptoristen het in 1733 

voor de paters capucijnen gebouwde klooster te Wittem. 

De kerken en kapellen in het kloostercomplex bevatten 

verschillende devoties. Allereerst Gerardus Majella (1726-

1755), een Italiaanse redemptorist die in 1904 heilig werd 

verklaard. In 1893 plaatsten de paters een Gerardusbeeld 

in de kloosterkerk en begonnen zij de verering van 

Gerardus te stimuleren. Vooral in de jaren 1950-1970 

kwamen er uit grote delen van Nederland en omliggende 

streken in België en Duitsland busladingen bedevaartgangers naar Wittem om bij Gerardus te bidden. 

Gerardus is een echte volksheilige die wordt ingeroepen voor een voorspoedige bevalling en bij hopeloze 

zaken. Voor het laatste wordt vaak ook de heilige Clemens Maria Hofbauer (1751-1820) vereerd. Deze 

Oostenrijkse redemptorist, die vooral heeft gewerkt aan de verspreiding van de congregatie buiten Italië, 

was vooral bekend omdat tijdens zijn leven veel van zijn werk mislukte. In een van de gangen tussen de 

kapellen staat een beeld van hem. 

In 1867 werd in Wittem de verering van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand geïntroduceerd. Sinds 1889 

bevindt zich een kopie van een ikoon in de ronde kapel van de monumentale kloosterkerk. Vooral vanuit het 

Duitse Rijnland vinden bedevaarten plaats naar O.L. Vrouw. 

 

4. Sla na het bezoek RA, Van Plettenbergweg. Volg het asfaltpaadje links van de heg. Sla op de heuvel LA, 

ga over de parkeerplaats voor het oorlogsmonument (met kiezels). 

Het verzetsmonument op de Eyserlinde beeldt een oorlogsslachtoffer uit die wordt gedragen door drie 

nabestaanden. Op het voetstuk staan de namen van 22 militairen, 2 burgerslachtoffers en 19 

verzetsmensen. 
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Buig daarna af naar rechts en dan naar links en volg nu de onverharde veldweg. Deze weg gaat over in 

een asfaltweg en buigt voorbij de huizen 

af naar links (richting Gulpen). Steek de 

weg over en ga RD over het voetpad 

richting Gulpen. Dit pad loopt langs de 

beek. Passeer het bruggetje en ga dan RD 

in de richting van de hoge bomen. 

Passeer het bruggetje met tourniquet en 

volg het half verhard paadje langs de 

beek. Ga aan het eind RD over de 

Burggraverweg en blijf de beek volgen. Ga 

daarna RA over de brug en volg de 

asfaltweg. Ga kort voor het einde LA door 

het hekwerk om de begraafplaats en 

oude kerktoren te bezichtigen. 

Op de begraafplaats bevindt zich de toren van de verdwenen Sint-Petruskerk van Gulpen. De kerk is na 

ingebruikname van de nieuwe neoromaanse Sint-Petruskerk (ca. 250 meter verder op de route) afgebroken. 

Vervolg daarna de asfaltweg en ga aan het einde van de weg bij het hotel LA. Ga bij het Joods 

monument RD. 

Het monument herdenkt  36 joodse inwoners van Gulpen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn 

omgebracht. 

Sla voor de Markt RA in de richting van de kerk en volg de Rosstraat. Ga aan de voorzijde van de kerk 

met de bocht mee naar links en sla dan op de kruising LA en loop in de richting van de verkeerslichten. 

EINDE VAN DE WANDELING 


