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B13 Bedevaartswandeling Cuijk-Boxmeer, 18,6 km 
Auteur: Mari Smits 

 

Startpunt: Station Cuijk. 

Eindpunt: Station Boxmeer 

Parkeren: Bij station Cuijk of Boxmeer. 

Horeca: 

Diverse horeca in Cuijk en Boxmeer. 

’t Smulhuukse, Dorpstraat 4a, 5441 AC Oeffelt. 

Beugens Bakhuys, Boxmeerseweg 60, 5835 AD Beugen. 

Wanneer te bezoeken: 

De Mariakapel in Oeffelt en de Heilig Bloedkapel in Boxmeer zijn overdag toegankelijk. 

De Heilig Bloedprocessie, de “Vaart” vindt plaats op de tweede zondag na Pinksteren. 

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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B13 Bedevaartswandeling Cuijk-Boxmeer, 18,6 km 

In 1400 vond in Boxmeer een wonder plaats. Een 

priester twijfelde aan het feit dat de wijn in zijn kelk 

het bloed van Christus was. Daarop veranderde de 

wijn in bloed en begon op te borrelen en kwam een 

deel ervan op het altaardoek terecht. De geschrokken 

priester kwam direct tot inkeer, waarna het bloed in 

de kelk weer veranderde in wijn, maar het gemorste 

bloed veranderde in een rode klomp. Het werd het 

begin van de verering van het Heilig Bloed in 

Boxmeer, waaraan diverse wonderen worden 

toegeschreven. Sinds enkele eeuwen wordt op de 

tweede zondag na Pinksteren de Heilig 

Bloedprocessie gehouden, de Vaart. 

De wandeling begint in Cuijk en voert allereerst langs 

het klooster van de Kruisheren in St. Agatha. Na een 

rondwandeling door de kloostertuin gaan we naar 

Oeffelt om daar Moeder Gods, Toevlucht der 

Zondaren te bezoeken. Vervolgens komen we via 

Beugen terecht in Boxmeer, alwaar we beelden van 

processiegangers zien en onze wandeling afsluiten na 

een bezoek aan de St. Rochuskapel. 

 

 

 

1. Ga vanuit het station Cuijk RD de Stationsstraat in, steek daarna de Jan van Cuijkstraat over en ga RD 

langs het Louis Jansenplein. Ga vervolgens RD door de Korte Molenstraat en aan het einde RA en direct 

LA de Kerstraat in richting de voorzijde van de kerk. 

De Sint-Martinuskerk is een neogotische kruisbasiliek uit de jaren 1911-1913. Vanwege de twee torens 

heeft de kerk ook wel de bijnaam “de Dom van Cuijk”. De kerk verving de oude Martinuskerk uit 1480, 

waarvan de toren achter de huidige kerk staat en nu dienst doet als museum. 

Ga vóór de kerk RA en direct LA door het poortje langs de zijkant van de kerk richting de achterzijde. Sla 

daar RA, steek de Maasboulevard over en ga aan de andere zijde RA naar beneden naar de Maaskade. 

Ga beneden RD langs de passantenhaven en daarna RD over het fietspad. Sla in de bocht LA naar de 

parkeerplaats en ga daarna LA door het ijzeren klaphekje en volg het graspad langs de Maas. Neem het 

opstapje over de afrastering en passeer later twee keer twee houten klaphekjes. Ga bij het bord St. 

Agatha RA door een klaphekje en daarna RD over een breed pad dat overgaat in een asfaltweg. Sla op de 

kruising LA, Kloosterstraat. 

 

2. Sla vóór het poortgebouw van het klooster LA richting de kapel naast het klooster. 

Rond 1300 werd te Kuycbrockele (Cuijk-Brakel) een kapel gebouwd, gewijd aan St. Agatha. In 1367 werd de 

kapel door Diederik van Verne geschonken aan de Orde van het Heilig Kruis – de kruisheren – die hier een 

klooster bouwden. Omdat het Land van Cuijk geen deel uitmaakte van de door de Republiek der Verenigde 
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Nederlanden bestuurde Generaliteitslanden bleef het klooster tijdens en na de Tachtigjarige Oorlog intact. 

In 1840 verwierven de kruisheren beenderen van de Heilige Odilia van Keulen. Een deel van de relieken 

kwam terecht in St. Agatha. Sindsdien kon men er terecht voor Odiliawater, dat zou helpen tegen 

oogkwalen. Rond 1950 was het de gewoonte dat op de feestdag van St. Odilia een rozenkrans werd 

gebeden waarbij de zin “Heilige Odilia, wij komen weer” werd uitgesproken. Bij terugkomst werd er 

wederom een rozenkrans gebeden, waarbij het gebed werd afgesloten met “Heilige Odilia, wij scheiden 

weer”. In die jaren was het door de kruisheren gezegende Odiliawater nog veel gevraagd. Vanaf de jaren 

zestig verdween de Odiliaverering. 

Ga daarna terug naar het poortgebouw en ga dan LA 

door het poortgebouw, loop langs de kloosterboerderij 

aan de rechterzijde en ga aan het einde RA naar de 

kloostertuin. 

De kloostertuin werd aangelegd in de 18e eeuw. In de 

vijvers werd vis gekweekt, die op vrijdagen – wanneer 

katholieken geacht werden geen vlees te eten – op tafel 

kwam. 

Hou verderop de visvijver aan de rechterhand en ga na 

de vijver RA en volg het pad tot het einde. Ga bij de 

beukenhaag RA en ga daarna RD achter de kloostermuur en sla voor de kloosterboerderij RA. Ga op het 

eind LA en direct weer LA terug naar het poortgebouw. Ga daarna LA en direct weer LA, Van den 

Boschweg. Ga op de kruising RD, Rijtjes. Deze weg maakt direct een bocht naar links. Volg deze weg de 

dijk op en ga daarna scherp RA naar beneden richting fietsknooppunt (FKP) 12. De weg buigt daarna af 

naar links. Ga aan het einde van het asfalt RA over een onverhard pad en volg dit pad met een bocht 

naar links. Verderop wordt het pad breder en gaat het over in een asfaltweg en loop dan Oeffelt in. Ga 

op de kruising RD, Hogehoek. Volg de weg met een bocht naar rechts. De Hogehoek gaat hier over in de 

Kuipersstraat. Sla op de kruising LA richting de kerk (Brouwersstraat). Ga LA op de driesprong naar het 

Kerkplein. 

In de kapel van de uit 1956 daterende San Salvatorkerk in Oeffelt, die de in 1944 door oorlogshandelingen 

verwoeste kerk van de Zoete naam Jezus verving, wordt “Moeder Gods, Toevlucht der zondaren” vereerd. 

Het oorspronkelijke beeld werd in 1753 door de laatste stamhouder van de familie D’Amanzaga, bewoner 

van het Oeffeltse kasteel Kleppenburg, aan de parochie geschonken. Hij verklaarde het te hebben gekregen 

van een oudtante, een non uit Aken, die op haar ziekbed na een visioen het beeld in haar handen aantrof en 

vervolgens genas. Het beeld werd in 1944 in veiligheid gebracht in de kelder van de pastorie, maar bleek 

daar na de oorlog te zijn verdwenen. Daarmee verdween de bijzondere devotie. In de kapel naast de ingang 

bevindt zich daarom een kopie van het originele Mariabeeld. 

Aan O.L. Vrouw van Oeffelt werden verschillende wonderen toegeschreven. Het laatste dateert uit 1939. 

Een vrouw moest op een maandag in het ziekenhuis worden opgenomen om haar hand te laten amputeren. 

Een dag eerder knielde de hele buurt voor Maria om te bidden voor genezing. Op de dag van haar 

ziekenhuisopnamen werd de bewuste vrouw wakker en ontdekte dat haar hand niet meer “zwart” was.  

Voor in de kerk staat een houten beeld van Donatus. Deze heilige werd in Oeffelt vanaf de 19e eeuw 

vereerd als beschermer tegen onweer. De verering stopte rond 1950 maar herleefde in 1989. Nu wordt 

Donatus aangeroepen voor de bescherming van het milieu en de zorg voor “heel de schepping”. 

 

3. Ga na het bezoek aan de kerk LA en volg de weg met een bocht naar rechts en ga daarna RD, Kerkstraat-

Zuid. Volg verderop de weg met een bocht naar rechts en ga op het eind LA over het fietspad. Ga bij de 

verkeerslichten RA en aan de overzijde van de weg LA richting Beugen/Boxmeer. Sla daarna de tweede 

weg RA, Hoogveld. De klinkerweg gaat over in een onverhard pad. Ga aan het eind RA, asfaltweg en 

daarna LA, Hoog Werveld. Volg de weg met een bocht naar rechts en dan naar links. Ga RD over het 

onverhard pad het natuurgebied De Vilt in. Ga bij wandelknooppunt (WKP) 77 RA het bos in. Ga aan het 

eind LA en volg het pad tussen de bomen. Ga aan het eind RA en direct LA over een onverhard pad 
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richting FKP 15. Sla na de plassen LA richting FKP 15 en volg het pad langs het water. Ga in de bocht RD 

door het klaphek en volg het onverhard pad. Ga aan het eind LA richting het kapelletje.  

Deze kapel kwam in 1984 tot stand op initiatief van het St. Antonius, St. Sebastianus en H. Sacramentsgilde. 

De kapel bevat drie panelen verwijzen naar de naam van het gilde: links Sint Antonius, in het midden het 

Heilig Sacrament en links Sint-Sebastianus. In het kapelletje staan de namen vermeld van overleden 

gildebroeders. Achter de kapel staat de oude koningsschietboom, die nu dienst doet als vlaggenmast. 

Ga op de splitsing vóór de kapel LA en op de kruising RD, Brouwersstraat. Sla aan het eind RA, Kerkplein 

en loop naar de voorzijde van de kerk. 

Vanaf 1892 werd in de kerk van Beugen, gewijd aan Maria ten Hemelopneming, de Heilige Cunera vereerd. 

Zij werd aangeroepen voor de bestrijding van keel- en veeziekten. Hoewel er al vijftig jaar geen sprake is 

van een bijzondere verering, heeft Cunera nog steeds een prominente plek in de kerk. 

 

4. Vervolg daarna de weg en ga RD op de kruising, Boxmeerseweg. Sla op de volgende kruising LA richting 

Boxmeer en Oeffelt en ga op de rotonde RD, Beugense Maasstraat. Ga de dijk op en af en daarna RA 

over een breed onverhard pad. Ga de snelweg onderdoor en aan het einde RA richting fietsknooppunt 

01. Volg de asfaltweg (Veerstraat) met de bocht mee. Ga bij FKP 01 RD richting FKP 17. De weg wordt na 

het bord “Boxmeer” een klinkerweg. Aan de linkerhand ligt de Nepomukkapel. 

Deze kapel werd in 1737 opgericht op initiatief van gravin Van den 

Bergh-Hohenzollern-Sigmaringen ter vervanging van een oude kapel bij 

het kasteel Boxmeer. De kapel was gewijd aan de Boheemse heilige 

Johannes Nepomucenus (1350-1393). Vanaf 1800 had de kapel geen 

functie meer. Sinds 1986 is de kapel het onderkomen van de Historische 

Vereniging Nepomuk. 

Sla direct na de kapel LA om het kasteel Boxmeer te bezoeken. 

Het kasteel Boxmeer was in handen van de heren van Boxmeer en is 

meermalen verwoest en weer opgebouwd. In 1806 kwam het kasteel in 

handen van Leopold van Sasse van Ysselt, die de oudere delen sloopte en 

alleen het monumentale trappenhuis en de woonverblijven in 

classistische stijl in stand hield. In 1896 werd het kasteel verkocht aan de 

zusters van Julie Postel, die er een ziekenhuis vestigden en er diverse 

moderne gebouwen hebben neergezet. In het oude deel is een museum 

gevestigd. 

Ga na het bezoek na de uitgang LA, Het Zand. 

Tegenover de ingang van het kasteel staat de Protestantse kerk uit 1822. Naast de ingang naar het kasteel 

staat het beeldje van de wierookzwaailer, één van de bronzen beeldjes die een deelnemer aan de Heilig 

Bloedprocessie van Boxmeer, de “Vaart”, verbeeldt. 

Sla voorbij het kruisbeeld RA, het Zandpaadje (N.B. is verhard!). 

Tegenover het kruisbeeld staat een beeldje van de engel, eveneens een deelnemer aan de Heilig 

Bloedprocessie en daarachter het uit 1900 daterende rustaltaar van de processie. 

Ga op het plein RD over het Kerkpad. Ga daarna RD richting de voorzijde van de kerk. Ga aan het eind LA 

en bezoek de Heilige Bloedkapel in de Kerk. 

De Petruskerk werd in 1951 voltooid als opvolger van de 15e 

eeuwse kerk die in de Tweede Wereldoorlog zwaar werd 

beschadigd. Rechts na de ingang bevindt zich de Heilig 

Bloedkapel. De gebrandschilderde ramen zijn gewijd aan het 

Heilig Bloedwonder van Boxmeer. Het bloedreliek bevindt zich in 

een 17e eeuwse kristallen cilinder en een draagkist. Volgens de 

overlevering zou in 1400 de priester Arnoldus Groen tijdens het 

vieren van de Heiige Mis hebben getwijfeld aan de 



Versie 24 februari 2020. Tekst: ©Mari Smits, Kaart: ©Kadaster CC BY 
 

transsubstantiatie van brood en wijn in het lichaam en het bloed van Christus. Daarop veranderde de wijn 

in de miskelk in bloed en begon het te bruisen. Toen de geschrokken priester tot inkeer kwam veranderde 

het bloed weer in wijn met uitzondering van het bloed dat op het altaardoek (“het corporale”) terecht 

kwam, waarop tijdens de mis de hostie en de kelk zijn geplaatst. Het bloed stolde tot een rode klomp. Vanaf 

de 17e eeuw worden er diverse wonderen toegeschreven aan de verering van het Heilig Bloedreliek. 

Jaarlijks, op de tweede zondag na Pinksteren, worden in Boxmeer Heilige Bloedprocessies georganiseerd 

(“de Vaart”) waarin de reliek in een draagkist door Boxmeer wordt gedragen. In 1999 werd de kerk 

vanwege het naderende 600-jarig bestaan van het Heilig Bloedmirakel door paus Johannes Paulus II 

verheven tot basiliek. Aan de naast de ingang hangt het wapenschild van de basiliek: “Jahweh is mijn God”. 

Ga na dit bezoek LA en direct weer LA naar de binnenplaats tussen de kerk en het Carmelietenklooster. 

Rechts naast de kerk bevindt zich het Carmelietenklooster, dat gebouwd werd tussen 1653 en 1709. Tussen 

de kerk en het klooster bevindt zich een mooie toegangspoort. 

Ga daarna terug naar de weg en RA en volg nu de winkelstraat 

(Steenstraat). Steek na het gemeentehuis de weg over en ga RD. Steek bij 

de rotonde de Beugenseweg over en bezoek rechts de Rochuskapel. 

De zeshoekige Rochuskapel werd in 1742 gesticht nadat de oude kapel van 

O.L. Vrouw van Zeven Smarten op het Zand door de overstroming van de 

Maas was verwoest. Op de plek waar nu de kapel staat zou in dat jaar een 

beeld van St. Rochus zijn aangespoeld. St. Rochus werd in 1300 geboren in 

Montpellier (F) uit een rijke familie. Hij trok zich terug als kluizenaar en 

bracht een deel van zijn leven al pelgrimerend door. Tijdens zijn bedevaart 

naar Rome raakte hij besmet door de pest. St. Rochus is de patroon tegen 

besmettelijke ziekten van mens en vee in het algemeen en tegen de pest in 

het bijzonder. 

Ga na de kapel terug naar de rotonde en RA de Spoorstraat in. Steek bij 

huisnummer 29 de weg over en ga aan de overkant het zijpaadje, de 

Binnenweg in. Sla aan het eind RA Bakelgeertstraat en blijf deze weg volgen tot het einde. Ga dan LA 

richting het station. 

EINDE VAN DE WANDELING 


