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B06 Bedevaartswandeling Roermond, 17,8 km 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en eindpunt: Treinstation Roermond 

Parkeren: Op de P+R naast het station. 

Horeca 

Diverse café-restaurants bij de St. Christoffelkerk in Roermond. 

Café Hendrikx, Julianaplein 12 6049BT Herten 

Café Smeets, Raadhuisplein 9, 6077 AB Sint Odiliënberg. 

Hotel-Restaurant-Café Parkzicht, Parklaan 8, 6045 BT Roermond 

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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B06 Bedevaartswandeling Roermond, 17,8 km 

Volgens de legende trof een schaapsherder in een waterput een houten Mariabeeldje aan. Dit werd 

het begin van het vermaarde bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw in ’t Zand. Voordat de wandelaar 

deze kapel bereikt passeert hij diverse enkele andere pelgrimsoorden. De route begint met de 

ultieme bedevaart, de camino naar Santiago de Compostela. In de kathedrale St. Christoffelkerk kan 

de pelgrim zich geestelijk voorbereiden op deze tocht, daarna loopt hij een stuk van de route door de 

wijk “Voorstad St. Jacob”, alwaar recentelijk een Jabobskapelletje is ingewijd. In Herten, waar Onze 

Lieve Vrouwe van Rust wordt vereerd, verlaten we de camino om op weg te gaan naar St. 

Odiliënberg. De basiliek op de berg omvat diverse vereringen.  

Via Melick keren we terug in Roermond, waar we de kapel van Onze Lieve Vrouw in ’t Zand 

bezoeken. De processiegang naast de kapel is betegeld met ex-voto’s waarin gelovigen uiting gaven 

van hun dankbaarheid voor verkregen gunsten. Tenslotte maken we een uitstapje naar de 

nabijgelegen begraafplaats om het grafmonument met “de handjes” te bekijken. 

1. Steek vanuit de uitgang van het station het Stationsplein over richting het centrum. Hou na het 

oversteken bij de verkeerslichten links aan en loop RD de Hamstraat in. Sla op het Munsterplein LA en 

wandel naar de voorzijde van de Munsterkerk. 

In de O.L. Vrouwe Munsterkerk vond tot 1940 vanuit Duitse grensparochies een bedevaart plaats ter ere 

van Bernardus van Clairvaux (ca. 1090-1153). Deze devotie speelde zich af rond het houten Bernardusbeeld, 

dat waarschijnlijk begin 16e eeuw werd vervaardigd door de “Meester van Elsoo”. Na de tweede oorlog 

herleefde de bedevaart niet. De kerk werd begin 13e eeuw gebouwd als kloosterkerk voor een abdij van de 

cisterciënzerinnen. In de Franse tijd werd het klooster opgeheven. Binnen bevindt zich ook een 13e eeuws 

praalgraf van de stichters van het klooster. De kerk werd tussen 1863 en 1890 gerestaureerd en uitgebreid 

door de Roermondse architect Pierre Cuypers, de bouwer van het Rijksmuseum en het Centraal Station in 

Amsterdam. 

Ga na het bezoek aan de kerk RD naar de kruising en sla RA de Steenweg in, later Varkensmarkt. Steek 

vervolgens het plein (Markt) diagonaal over richting de Christoffelkerk. Ga RD naar de publieksingang 

van de kerk (dit is de glazen deur onder het bisschopswapen). 

In de kathedrale St. Christoffelkerk bevindt zich sinds de zestiende eeuw een Sint-Jacobskapel. Daar bevindt 

zich onder meer een reliek van Jabocus de Meerdere, de oudere broer van de evangelist Johannes, die in en 

rond Santiago de Compostela zou hebben gepreekt en wiens stoffelijke resten na zijn marteldood in 

Santiago een laatste rustplaats hebben gekregen. De St. Jacobskapel werd in de jaren negentig heringericht 

en in 1999 opnieuw ingezegend. Sindsdien is de kapel een halteplaats in de Limburgse Jacobsroute, 

waarvan we een deel volgen. 

In 2004 werden in de kapel door de in 2000 opgerichte Broederschap van Sint Jacobus de Meerdere vier 

glas-in-loodramen geplaatst met afbeeldingen uit het leven van Jacobus. 

 

2. Ga na het bezoek aan de kerk terug naar de Markt en sla direct na het restaurant op de hoek RA en 

direct LA de Luifelstraat. Links passeren we een Mariakapelletje. Als we daarna LA gaan naar de Markt, 

zien we rechts boven het poortje “Sjietbergske” een beeld van de pestheilige St. Rochus. Ga vervolgens 

terug en sla dan LA de Marktstraat in. Neem de eerste weg RA Brugstraat en steek de Roerkade over bij 

de verkeerslichten en ga dan RD over de Stenen Brug of Maria Theresiabrug. Hou na de brug links en 

volg de Voorstad St. Jacob. 
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De wijk Voorstad bevat diverse verwijzingen naar St. Jacobus. Aan de 

linkerkant van de weg passeren we een in 2013 ingezegende Jacobskapel 

(eveneens een initiatief van het Broederschap), een stenen beeld van 

Jacobus en aan de rechterzijde van de weg het voormalige witte kerkje. 

Dit kerkje was de opvolger van een Jacobskapel die in 1580 door 

oorlogsgeweld ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog verloren is gegaan. In 

1940 werd de nieuwe Jacobskapel (“het witte kerkje”) ingezegend en in 

1988 weer aan de eredienst onttrokken. In die periode bevond zich in de 

kapel het reliek van Jacobus, waarna het weer terugkeerde naar de Sint-

Jacobskapel in de Christoffelkerk. 

Neem op de Y-splitsing de linkerweg (Voorstad St. Jacob) en blijf deze 

weg volgen tot de bocht. Ga in deze bocht (hier begint de Burg. 

Höppenerlaan) RA bij wandelknooppunt (wkp) 51 en volg het 

wandelpad door het park. Ga aan het eind RD naar beneden richting de 

Maas en steek later de houten brug (Rode Brug) over. Volg nu de weg achter de Maasdijk. Sla bij het 

witte wegkapelletje gewijd aan St. Jacobus RA, Hondsbergje. Ga na het kruisbeeld aan de rechterzijde 

links schuin omhoog, Kerkpad. Dit pad gaat over in een klinkerweg. Ga bij wkp 55 RD richting de 

voorzijde van de kerk. Sla RA voor een bezoek aan de kapel. 

In 1883 werd in Herten een neogotische kerk ingewijd, die werd vernoemd naar de heilige Michael. In 1907 

liet pastoor H. Drehmans op het linker zijaltaar een beeld van O.L. Vrouw van Rust plaatsen, een kopie van 

het Mariabeeld in het Belgische bedevaartsoord Heppeneert. In 1945 werd de kerk door 

oorlogshandelingen verwoest maar het zijaltaar en het beeld bleven gespaard. In 1954 kregen het altaar en 

het beeld een plek in de Mariakapel van de nieuwe kerk. 

 

3. Ga vanuit de voorzijde van de kerk LA en sla vóór het voormalige gemeentehuis LA, Julianaplein. Deze 

weg gaat over in de Dorpstraat. Sla op de driesprong bij kruisbeeld LA, Roermondsestraat en ga later RD 

Roerderweg. Sla voor de rotonde RA, volg het fietspad en sla na het oversteken bij de volgende rotonde 

weer RA. Volg nu de parallelweg en sla de 1e weg LA, Leropperweg. Steek de spoorlijn over en daarna 

met de bocht de snelweg. Blijf daarna de weg volgen. Volg de bocht naar links bij het bord “Veestraatje” 

en ga op de Y-splitsing naar rechts met de bocht mee het buurtschap Lerop uit. Volg daarna de bocht 

naar link en dan rechts. Ga na het bord “St. Odiliënberg” naar links met de bocht mee en dan vóór 

huisnummer 1 RA de trap op naar de kerk. 

De Basiliek van de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus in Sint 

Odiliënberg herbergt diverse vereringen. Naast de 

naamgevers van de kerk werden er ook de H. Odilia van 

Keulen en de H. Servaas vereerd. Volgens de overlevering 

zou in de 8e eeuw in Sint Odiliënberg een klooster zijn 

gesticht door de Angelsaksische missionarissen Wiro, 

Plechelmus en Otgerus. Zij zouden er ook zijn begraven. 

Het klooster raakte tijdens de Tachtigjarige Oorlog in verval, 

waarna de berg met de vervallen kerk in 1639 werd verkocht 

aan het kapittel van Roermond. Daarna werd de kerk hersteld en in 1686 gewijd aan Wiro, Plechelmus en 

Otgerus en werden relieken van deze heiligen in een processie vanuit Roermond naar de herstelde kerk 

overgebracht. Bij die gelegenheid zou een wonder hebben plaatsgevonden. Onder de aanwezigen was ook 

de echtgenote en het 6-jarige dochtertje van de koster van Karken (D). Dit meisje zou sinds twee jaar blind 

zijn als gevolg van de “kindermazelen”. De moeder wilde vanwege de drukte de kerk vroegtijdig verlaten, 

maar het meisje wilde blijven omdat ze weer kon zien. Na een vurig gebed genas het kind van haar 

blindheid. 

Hoewel St. Odiliënberg vernoemd is naar de Odilia van Hohenburg (Mont Saint Odile in de Elzas) werd sinds 

het herstel van de kerk in 1686 ook de martelares Odilia van Keulen vereerd. Vooral lijders aan oogziekten 
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kwamen genezing zoeken bij Odilia. Kannunikessen van de nabij gelegen Priorij Thabor voorzagen de 

pelgrims van water. In 1908 zou een wonder hebben plaatsgevonden. Een Duitse familie bezocht de mis 

met een meisje, dat leed aan een oogziekte. Na afloop kochten zij in de winkel Odiliawater, dat na enige 

tijd genezing bracht. 

Eind 20e eeuw beperkte de Odiliaverering zich voornamelijk tot bedevaartgangers die rond de derde 

zondag van juli in St. Odiliënberg ter de mis bezochten en na afloop een flesje gewijd Odiliawater mee haar 

huis namen. 

Loop RD over het keienpad richting de zijingang van de kerk. Sla na de Mariakapel LA en ga daarna de 

trap af. 

 

4. Ga beneden aangekomen RD langs het Heilig Hartbeeld. Sla voor het voormalige raadhuis LA 

Raadhuisstraat en dan LA asfaltweg. Ga aan het eind RD over het linker fietspad langs de verkeersweg 

en passeer de brug over de Roer. Blijf de weg volgen tot na het benzinestation en ga dan LA Kerkberg.  

Tot de verwoesting in 1945 bevond zich nabij de begraafplaats op de Kerkberg de Melickse parochiekerk 

van St. Andreas. De naar een ontwerp van P.J.H. Kuypers in de jaren 1867-1884 gebouwde neogotische kerk 

verving een uit Maaskeien opgetrokken middeleeuwse kerk. In de kerk bevond zich een groep van tien 

stenen beelden, afkomstig van het in 1802 opgeheven klooster in het Duitse Dalheim. Eén van de beelden 

was een afbeelding van St. Rochus. Tot 1940 kwamen bedevaartgangers uit omliggende Nederlandse en 

Duitse dorpen op 16 augustus naar Melick om St. Rochus te vereren. De verwoesting van de kerk en het 

beeld in 1945 maakte een einde aan de bedevaart. 

Ga vervolgens terug naar de weg, steek over en ga RD de Dorpstraat in. Sla de eerste weg LA Kerkstraat 

en ga na het passeren van de kerk RD Marijkelaan. Daarna twee keer RD op kruising, de weg heet daarna 

Roodakker. Volg deze straat met de bocht naar rechts en sla de 2e (doodlopende) weg LA, Linderweg. Sla 

na het einde van de bebouwde kom LA en volg het fietspad over de fietsbrug en blijf vervolgens die 

fietspad langs de weg naar Roermond volgen. Bij een middelbare school gaat het fietspad over in een 

asfaltweg, Heinsbergerweg. Ga aan het einde van de weg met de bocht naar links en direct RA en weer 

RA om dan LA de Heinsbergerweg te vervolgen. Ga LA de eenrichtingsweg, Herderstraat in en daarna LA 

en direct RA Parklaan. Na twee kruisingen ligt aan de rechterkant van de weg het Kruiswegpark van 

O.L.V. in ’t Zand. Bezoek dit park. Vervolg daarna de weg en bezoek de kapel van O.L.V. in ’t Zand. 

In 1418 werd op last van het stadsbestuur van Roermond op ’t Zand een kapel gebouwd die was gewijd aan 

Maria. Volgens de overlevering had in de vijftiende eeuw een Pools edelman, 

Wendelinus geheten, zijn vaderland verlaten om in afzondering God te kunnen 

dienen. Na vele omzwervingen vond hij nabij Roermond werk als 

schaapsherder. Dagelijks trok hij met zijn kudde naar een dorre, met heide 

begroeide zandheuvel, net buiten Roermond, alwaar zich een waterput bevond. 

Toen hij een keer zijn schapen water wilde laten drinken en daartoe een emmer 

water uit de put naar boven haalde, trof hij een Mariabeeldje aan. Hij 

bevestigde het beeldje in een nis aan een boom bij de put. Het beeld werd al 

spoedig vereerd en er werden wonderen aan toegeschreven. Daarop besloot de 

pastoor van Roermond het beeldje over te brengen naar de stadskerk. De 

volgende dag was het beeldje alweer teruggekeerd naar de boom bij de 

waterput, ten teken dat O.L. Vrouw dáár, ‘in gen Saende’ vereerd wilde worden. 

Vervolgens werd op de vindplaats van het beeld een kapel gebouwd. 

Vanwege het genadebeeld groeide de kapel op ’t Zand uit tot een groot 

bedevaartsoord. Het begin van de verering en de opkomst als bedevaartsoord hangt vermoedelijk nauw 

samen met de nieuwbouw van de kapel in de jaren 1610-1613. Met de komst van de paters Redemptoristen 

in 1862 groeide de kapel uit tot een nationaal bedevaartsoord. Zij bouwden een groot kloostercomplex 

(1863-1866) en een nieuwe kapel (1896). In 1920 werd bovendien achter de kapel een kruisweg ingericht. 

Naast de veertien kruiswegstaties werden in 1934-1935 in het park acht schilderingen aangebracht die de 

geschiedenis van de Roermondse devotie voor O.L.V. in ’t Zand verbeelden. Tot de Tweede Wereldoorlog 
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werd de kapel jaarlijks bezocht door circa 100 bedevaarten uit Nederland en Duitsland. Na de oorlog liep 

het aantal bedevaarten en bedevaartgangers sterk terug. 

 

5. Om een wereldberoemd grafmonument te bezoeken sla dan na de kapel RA Kapellerlaanen sla de eerste 

weg LA Herkenbosscherweg. Ga vervolgens door de derde poort van het kerkhof en volg de aanwijzing 

op het informatiebord om het grafmonument van de handjes te bekijken. Ga 

na het bezoek aan het kerkhof RA en aan het einde van de weg weer RA, 

Kapellerlaan. 

De begraafplaats nabij de Kapel in ’t Zand werd in 1858 door de architect Pierre 

Cuypers ingedeeld naar godsdienst, waarbij het katholieke en hervormde deel 

werden gescheiden door een muur. In 1880 overleed de protestantse kolonel 

Jacobus van Gorkum, die in 1842 was getrouwd met de katholieke jonkvrouwe 

Josepina van Aefferden. Hij werd begraven op het protestantse deel van het 

kerkhof, tegen de muur die de scheiding vormde met het katholieke deel. Toen 

zijn vrouw in 1888 overleed, werd zij aan de andere zijde van deze muur 

begraven en werd hun verbintenis gesymboliseerd door de handjes over de 

muur heen. 

 

6. Volg de Kapellerlaan tot na de spoorwegovergang en neem dan de 1e weg RA richting het 

Gerechtsgebouw, Maria Teuwenstraat. Sla vervolgens RA en volg het fietspad langs het spoor. Het 

fietspad wordt nu een asfaltweg. Ga in de bocht RA en loop over de P+R-parkeerplaats naar de ingang 

van het station. 

EINDE VAN DE WANDELING 

Wanneer te bezoeken 

De Munsterkerk is van 1 april tot 1 november dagelijks geopend van 14 tot 17 uur. In de 

wintermaanden elke zaterdag en 1e zondag van de maand van 14 tot 17 uur. 

De Kathedrale St. Christoffelkerk is door de week geopend van 14 tot 17 uur en in het weekend van 

13 tot 17 uur. 

De Mariakapel in Herten is dagelijks geopend. 

De kerk van St. Odiliënberg is te bezoeken van mei t/m augustus elke zondag tussen 14.00 en 16.00 

uur. 

De processiegang van de Kapel van O.L.V. in ’t Zand is dagelijks geopend. Het kruiswegpark is 

geopend van 1 mei tot 1 november van 9 tot 17 u. 

De Sintibedevaart naar O.L.V. in ’t Zand vindt plaats donderdag tot en met zondag in het laatste 

weekend van juli. 

 


