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B01 Bedevaartswandeling Kevelaer (D), 6,8 km 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en eindpunt: DB-Station Kevelaer. 

Parkeren: Naast het treinstation is een gratis P+R parkeerplaats. 

Openbaar vervoer: Kevelaer heeft een halfuurs treinverbinding met Kleve. Men kan het beste de 

vanuit Arnhem de trein nemen naar Emmerich en daar de bus (lijn 58) naar Kleve. Een andere optie is 

om vanuit Nijmegen de bus (lijn 58) naar Kleve te nemen. 

Horeca: Volop horecagelegenheden langs de route.  

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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B01 Bedevaartswandeling Kevelaer (D), 6,8 km 

Wie een bedevaart wil beleven kan het beste de Nederlandse grens oversteken en naar het Duitse 

Kevelaer gaan. Vooral op zon- en feestdagen in mei worden op diverse plaatsen op en rond de 

Kapellenplatz religieuze samenkomsten gehouden. Naast de Kapellenplatz is ook de Kreuzweg zeer 

de moeite waard. 

Kevelaer is de drukst bezochte bedevaartsplaats in de nabijheid van Nederland. Kevelaer lag 

oorspronkelijk in het hertogdom Gelre en maakte daarmee deel uit van de Nederlanden, maar werd 

na 1713 Pruisisch en vanaf 1870 Duits. De marskramer Hendrick Busman was in december 1641 op 

weg van Weeze naar Geldern toen hij tijdens zijn gebed bij het hagelkruis op een kruising vlakbij het 

gehucht Kevelaer tot driemaal toe een oproep van Maria hoorde: “Op deze plek moet je voor mij een 

kapelletje bouwen!” Uiteindelijk gaf hij hieraan op 1 juni 1642 gehoor. Al gauw kwamen er pelgrims 

naar de plek en werden er genezingen gemeld. Reeds in 1647 erkende de Rooms-Katholieke Kerk 

acht van deze genezingen als wonderbaarlijk. 

Kevelaer speelde een bijzondere rol voor de Nederlandse katholieken. Aangezien in de noordelijke 

Nederlanden tot 1795 openbare katholieke geloofsuitingen waren verboden, konden zij dit in 

Kevelaer wél doen. 

1. Ga vanuit het treinstation RD de Antoniusstrasse in en steek aan het einde van de straat de weg over en 

ga RD het park in. 

Rechts van de fontein staat een moderne kapel, de 15e statie van de kruisweg. Aan het einde van deze 

wandeling zullen we de kruisweg lopen. In 14 staties wordt hierin het lijden en dood van Jezus Christus 

verbeeld. Na 1960 werd hieraan een 15e statie toegevoegd, die de 

verrijzenis verbeeldt en ook wel de Paasstatie wordt genoemd. 

Loop langs de fontein en ga RD het kerkhof op. Sla bij het hoge kruis 

aan de rechterhand LA richting het kruisbeeld. Vervolg achter dit 

kruisbeeld de wandeling over het kerkhof. Ga bij het grasveld RA 

richting de Trauerhalle. 

De Trauerhalle is gebouwd in de jaren 60 van de twintigste eeuw. Let 

ook op de vele Nederlandse namen op het kerkhof. 

Ga 30 meter voor de kapel LA over de klinkerweg en daarna RD over 

een breed gravelpad. Daarna voor het grasveld RA en sla bij de 

laatste rij graven RA en loop dan richting de achterzijde van de 

kapel. Sla RA naar de voorzijde van de kapel en dan LA om de kapel 

heen. Ga aan de andere zijde direct RA het trapje af en volg het pad 

tot het lage stenen muurtje. Ga daar LA en aan het einde RA en 

direct LA door het hekwerk. We komen nu uit in een brede straat, de 

Römerstrasse. 

 

2. Sla in de Römerstrasse de eerste weg RA, de Bury St. Edmonds-Strasse in en ga vervolgens RD langs een 

kinderspeelplaats en langs de voorzijde van het Konzert- und Bühnenhaus. Ga daarna voor de kerk LA. 

We passeren nu de Sankt Antoniuskirche, die uiterlijk de sporen draagt van verwoesting en herbouw. De 

neogothische kerk werd in 1904 ingewijd, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog goeddeels verwoest. De 

kerk werd herbouwd en in 1952 opnieuw in gebruik genomen. Dertig jaar later, in 1982, brandde de kerk 

tot de grond toe af. Daarop werd de kerk opnieuw opgebouwd en in 1987 ingewijd. Het interieur van de 

kerk heeft dan ook een opvallend modern karakter. Vóór de kerk staat een beeld van H. Jacobus. 

Vervolg na de kerk bezocht te hebben de route door RD het plein over te steken en dan RD de 

winkelstraat, Hauptstrasse in te slaan. Sla halverwege deze winkelstraat LA de Annastrasse in en sla bij 
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de poort van het museum RA. Ga vervolgens bij de entree van het museum RA en loop door een 

overdekte gang tussen de museumgebouwen. 

In het Niederrheinisches Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte wordt onder meer de geschiedenis 

van Kevelaer als bedevaartsplaats uit de doeken gedaan. Het museum is dagelijks (behalve op maandagen) 

geopend van 10 tot 17 uur. 

Sla aan het eind LA en vervolg de wandeling door de Hauptstrasse. Sla vervolgens aan het einde van de 

winkelstraat LA. We komen nu op de Kapellenplatz, waar zich de belangrijkste heiligdommen van 

Kevelaer bevinden. Loop langs de rand van het plein, langs een boekhandel daarna langs een 

openluchtkapel (het Forum Pax Christi) en loop daarna richting de Kerzenkapelle aan de rechterhand. 

In het Forum Pax Christi vond in 1948 het eerste Pax Christi 

Congres in Duitsland plaats. Het bestaat uit een altaar (let op 

de Nederlandse gemeentewapens!) en een centrale plaats 

met glazen overkoepeling uit 1999. De kandelaars aan de 

pijlers dragen de namen van grote Europese 

bedevaartsplaatsen. De Kerzenkapelle werd tussen 1645 en 

1647 gebouwd als bedevaartskerk. Let in de kapel vooral op 

de ex-voto’s die (groepen) gelovigen hier hebben 

achtergelaten als dank voor de verkregen gunsten. 

Ga na deze kapel bezocht te hebben RA de hoek om en bezoek ook de Gnadenkapelle aan de linkerhand. 

De Gnadenkapelle staat op de plek waar Hendrick Busman in 1642 in opdracht van O.L.V. Vrouw een 

kapelletje moest bouwen. De barokke kapel, naar het voorbeeld van de koepelkerk in het Vlaamse 

Scherpenheuvel, werd in 1654 gebouwd om de oorspronkelijke bidzuil heen. Na de Gnadenkapelle passeert 

u links het Priesterhaus. Dit oudste nog bestaande stenen gebouw uit 1645 was oorspronkelijk het klooster 

van de uit Scherpenheuvel afkomstige paters Oratorianen. Nu is hier de leiding van de bedevaart gevestigd 

en kan men er verblijven voor een retraite. 

Loop vervolgens RD in de richting de voorzijde van de grote kerk (de Marien Basilika) en sla daar LA en 

direct RA in de richting van de op het binnenplein gelegen Sakramentskapelle. 

De Marienbasilika werd tussen 1858 en 1864 gebouwd om de oude bedevaartskerk (nu de Kerzenkapelle) 

te ontlasten. In 1923 werd deze neogothische kerk tot basiliek verheven. Bijzonder is de op de Parijse 

Sainte-Chapelle geïnspireerde binnenschildering. Links naast de basiliek bevindt zich een binnenplein. De 

Sacramentskapelle links werd in 1860 als biechtkapel gebouwd voor Nederlandse bedevaartgangers. 

Verderop bevindt zich links de Beichtkapelle. 

Loop na de kapellen aan deze binnenplaats te hebben bezocht terug naar de voorzijde van de basiliek en 

sla daarna LA langs de rechterzijde van de kerk. 

 

3. Volg nu de Johannes-Stalenus-Platz en vervolg de straat die overgaat in de Basilikastrasse. Sla tegenover 

huisnummer 38 LA de Friedenstrasse in. Vervolg deze weg met een bocht naar links en direct daarna een 

bocht naar rechts. Ga aan het einde van deze straat LA, de Lindenstrasse. Deze gaat over in de 

Egmontstrasse. Ga daarna de eerste straat LA, de Amsterdamerstrasse. 

Aan de rechterkant van de Amsterdamerstrasse vormt een witte deur de toegang tot de orthodoxe 

Johanneskapelle. Deze kapel werd in de jaren ’70 van de twintigste eeuw ingericht op initiatief van een 

Griekse bedevaartganger. 

De straat komt uit op de Kapellenplatz. Ga daar RA en direct LA langs de kaarsenwinkel naar de 

Luxemburger Platz en vervolgens de Busmanstrasse in. Ga bij het beeld van Hendrick Busman (1607-

1649) aan de linkerhand RA de Johannesstrasse in. Blijf deze straat volgen en passeer daarbij twee witte 

hekjes en blijf langs de woningen lopen. Ga na het oversteken bij de verkeerslichten RD de Schulweg in. 

Steek de weg over bij het verkeerslicht en sla LA en volg de Kroatenstrasse. 

 

4. Volg de rechterzijde van de Kroatenstrasse tot aan de kleine kapel aan de rechterhand. Steek daar de 

straat over. Hier staat het Kroatenkreuz. 
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Aan de linkerkant van de Kroatenstrasse bevindt zich het Kroatenkreuz. Dit gedenkteken herinnert aan een 

tragische gebeurtenis uit de Dertigjarige Oorlog (1618-1648). In 1635 brachten rondtrekkende Kroatische 

troepen 100 dorpsbewoners van Kevelaer om het leven. 

Vervolg nu de straat aan de linkerzijde tot aan de verkeerslichten. Links op het kruispunt staat de Sankt 

Jozefskapelle.  

Aan het einde van de Kroatenstrasse, bij de verkeerslichten, staat links de Sankt Josefkapelle. De kapel werd 

in 1949-1950 gebouwd bij gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Sankt Josefbruderschaft. 

Loop na het bezoek aan deze kapel terug en ga dan de eerste weg RA de Karl-Leisner-Strasse in en 

daarna LA de Büldersweg. Ga aan het einde van deze straat RA het pad op door het park (Sankt-Klara-

Weg). Ga na dit pad LA en loop langs het Klarissenklooster aan de linkerzijde van de weg (Twistedener-

Strasse). 

Het Clarissenkooster werd in 1892 opgericht door het convent van Clarissen uit Münster. Voor vijf 

slotzusters en twee buitenzusters begon toen een leven volgens de regels van de heilige Clara van Assisi. 

Clara stichtte in 1212 deze vrouwelijke tak van de vroeg-franciscaanse beweging, die zich kenmerkt door 

een leven van afzondering van de wereld, vol armoede, boete en beschouwing. De kloosterkapel is 

toegankelijk maar de kloosterzusters mogen niet zichtbaar zijn vanuit de kerk. 

Steek na het klooster de weg over en loop dan terug. U passeert nu een zuil met een Mariabeeld.  

Na het passeren van het Mariabeeld op de zuil passeren we een wegwijzer van een fietsroute naar het St. 

Josefheiligdom in Smakt (Limburg). 

Ga daarna linksaf het park in. Het brede pad door het park loopt langs de kruisweg. 

Met de bouw van deze kruisweg die het lijden en de dood van Christus verbeeldt, werd in 1889 begonnen. 

Enkele kruiswegstaties werden tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest en zijn na de oorlog herbouwd. 

Blijf de kruisweg volgen. Blijf na statie XII (Jezus sterft aan het Kruis) met bankjes het linker brede pad 

volgen. Na statie XIII gaan we even RA naar de sculptuur van de Schutzmantelmadonna van Kevelaer. 

Na de Eerste Wereldoorlog besloot de gemeenteraad van Kevelaer een monument op te richten als 

aandenken aan de gevallen zonen van Kevelaer. De Schutzmantelmadonna uit 1928 werd in 1934 definitief 

op deze plek geplaatst. 

Daarna keren we terug en slaan RA om de wandeling langs de kruiswegstaties te vervolgen. Ga na statie 

XIV RA het park uit en steek daarna de straat over en loop via de Antoniusstrasse terug naar het 

treinstation. 

EINDE VAN DE WANDELING 

Wanneer te bezoeken 
Met name in de Mariamaand mei wordt Kevelaer bezocht door veel bedevaartgangers uit Nederland 

en Duitsland. Met name op zon- en feestdagen is het druk. Wilt u in alle rust de belangrijkste 

religieuze trekpleisters bezoeken, doe dan de wandeling op een doordeweekse dag. 


