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(fiets)routes ten noorden van Roermond 

 

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 www.kleinlourdes.nl 
Venlo www.rkvenlo.nl 
Roermond www.kapelinhetzand.nl 
Sittard www.rk-kerken-sittard.nl 
Maastricht www.sterre-der-zee.nl 
Wittem 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 
- O.L.V Sterre der Zee Basiliek Maastricht 
- Edmond Beel Stichting 
- Erfgoedcentrum De Domijnen 
 

  



(Fiets)routes langs Mariakapellen  
ten noorden van Roermond 

 
Route ten noorden van Roermond (25 km) 

 
Kapel in ’t Zand – Asselt – Swalmen –Rijkel – Beesel – Reuver  –  

Kessel – Neer – Buggenum – Horn – 
Kapel in t Zand 

 
 
 

  



Beschrijving van de route ten noorden van Roermond 
 

Start bij de Kapel in ’t Zand. Volg de 
Kapellerlaan richting de binnenstad naar 
het Zwartbroekplein daar is knooppunt 17. 
Volg daarna de knooppunten 64 en 83. Volg 
van daaruit de Swalmerstraat dan de 3de 
straat linksaf en de 1ste linksaf de 
Voogdijstraat in. Hier ligt links achter de 
hoge muur het Kartuizerpark met 
Mariakapel bij de ingang om de hoek tegen 
de muur. Vervolg de Voogdijstraat verder. 
Ga rechtsaf de Steegstraat in. Vervolg tot 
knooppunt 87 in Asselt. In de muur rond het 
Rozenkerkje is een Mariabeeld te zien. Hier 
kunt u vervolgen langs het water over de 
Eindweg tot deze overgaat in Eind. Op dit 
punt vindt u de Mariakapel “O.L.V. van 
Asselt”. Ga weer terug naar knooppunt 87 
en ga vervolgens verder via knooppunt 63 
langs de Genoenhof, de Naborch, over de 
Swalm, de spoorlijn en langs Van Houtum 
Papier naar knooppunt 60 midden in 
Swalmen. Volg daarna richting 61 de 

Markstraat, aan het einde rechtsaf de Hoogstraat volgen (u gaat dan van de route af) Hoogstaat gaat 
na het kruispunt verder als Veldpoort deze gaat weer verder als Oudeweg. Aan het einde gaat de weg 
door als zandweg en komt uit op de Hollestraat. Op nummer 21 vindt u de Heierkapel. Aan het einde 
van de zandweg gaat u linksaf en volgt de Hollestraat tot het einde bij het station. Hier gaat u rechtsaf 
het spoor over en volgt weer de borden naar knooppunt 61. Volg verder naar knooppunt 91.  (Optie: 
volg hier richting knooppunt 4 naar Rijkel waar zich nabij huisnr. 21 de Kapel O.L.V. van Smarten 
bevindt. U kunt hier eventueel met het fietsveer de Maas oversteken naar Neer of route noordwaarts 
vervolgen:  
Ga bij 91 rechtdoor over de Burgemeester Janssenstraat bij Stroukenshof en Bakheide rechtdoor, 
daarna rechtsaf de Krietheuvel in.  
Op het einde van deze weg rechtsaf de Kerstenbergerweg in. Aan het einde van de verharde weg gaat 
hij over in een zandweg. Na enige ligt hieraan de Bakhei’s Kapel. Volg de onverharde weg verder tot 
bij de eerste verharde weg. Hier gaat u linksaf, aan het einde weer linksaf en dan direct weer rechtsaf 
de Schansweg op. U komt aan het eind aan in Bussereind. Hier slaat u rechtsaf de Waterlooseweg op. 
Bij de splitsing met de Turfheideweg vindt u de Bussereind Kapel. U keert om en fietst terug naar 
Bussereind. Daar gaat u rechtsaf de Bussereindweg op. Volg deze weg verder tot de rotonde, ga de 
rotonde ¾ rond. Volg de Rijksweg naar knooppunt 6 en verder naar knooppunt 3 in Reuver. Steek de 
Maas over naar naar 53 in Kessel.  
In het begin van de bebouwde kom van Kessel fiets u rechtsaf de Baarloseweg op. Bij de tweede weg 
naar links, de Molenstraat bevindt zich de “Molenkapel” van O.L.V. Altijddurende Bijstand. Fiets terug 
naar de route en vervolg richting knooppunt 53. Fiets verder richting knooppunt 76. De route loopt 
over de lange Haagweg richting Kessel-Eik. Waar de Haagweg overgaat in de Neerstraat, na de kruising 
met de Maasstraat bevindt zich de Mariakapel van Kessel-Eik. Ga verder naar de knooppunten 76, 5 
en 50 in Neer. Verder naar 78, 51 en richting 49. Na 51 verder richting 49 over Dries, dan rechtsaf de 
Leudalweg. Op huisnummer 10 bevindt zich de Mariakapel van Neer. Fiets verder richting 49 naar 
Nunhem. U komt Nunhem binnen op de Kerkstraat. Fiets langs de St. Servaaskerk. Aan het einde van 
de Kerkstraat rechtsaf. Bij de t-splitsing met de Molenbergstraat en Sint Servaasweg bevindt zich de 
Magnificat-Kapel.  



Ga terug naar de Napoleonsweg, steek deze over en ga richting Buggenum over de Buggenummerweg, 
rechtdoor over de Molenweg en Kapelstraat. Op de hoek met de Bergstraat op huisnummer 28 Bevindt 
zich de Mariakapel van Buggenum. Fiets de Bergstraat in. Op het einde van deze weg rechtsaf. Vervolg 
hier op de Haelenerweg de route verder naar knooppunt 52.  Fiets hierna richting knooppunt 45. Blijf 
op de Roermondseweg tot bij huisnummer 72, tegenover de voormalige Maascentrale, bevindt zich de 
Maria-Regina-Kapel van Buggenum. Ga terug naar knooppunt 52 en fiets daarna verder richting 
knooppunt 46. Steek de Napoleonsweg over en sla linksaf de (oude) Napoleonsweg op (let op dit is een 
andere weg dan de Napoleonsweg die u net bent overgestoken).  Verlaat de route en vervolg de 
Napoleonsweg verder, steek het spoor over, sla daarna linksaf de Galgenbergweg in en direct weer 
rechtsaf het doodlopende straatje (weer Napoleonsweg) in tot bij huisnummer 3. Daar bevindt zich de 
O.L.V. van Fatima Kapel. Fiets terug naar de Galgenbergweg en sla daar rechtsaf. Steek de grote 
Napoleonsweg over en fiets door tot de rotonde. Sla daar rechtsaf de Haelerweg op. Fiets door tot 
knooppunt 45. Ga hierna terug naar het startpunt van de fietsroute, de Kapel in ’t Zand, via de 
knooppunten 95, 94, 83, 64, 17 en richting 16. Op weg naar 16 komt de route uit bij het de Kapel in ’t 
Zand. 
 
 
1.   Roermond 
 Kapel in ’t Zand,  
 Parklaan 
 

In 1418 wordt het eerste kapelletje gebouwd op de plaats waar nu de Kapel in ’t Zand staat. 
Volgens een legende heeft een Poolse herder er in een waterput een Mariabeeldje gevonden. 
Sindsdien is de plek een druk bezocht bedevaartsoord geworden. Pelgrims uit binnen- en 
buitenland bezoeken jaarlijks de Kapel om bij Maria te vragen om genezing of om Maria te danken 
voor gebeden die verhoord zijn. De Kapel is ook bekend voor de meer dan 9000 tegeltjes die in de 
processiegang naast de Kapel aan de muur hangen. Verder ligt naast de Kapel een Kruiswegpark 
dat in 1920 naar een ontwerp van de bekende Roermondse architect Pierre Cuijpers werd 
aangelegd. De processiegang is dagelijks geopend. Het Kruiswegpark is geopend van 1 mei tot 1 
oktober. 

 
 
 
 



2.   Roermond  
 Mariakapel in Kartuizerpark 
 Voogdijstraat 
In het aan de Voogdijstraat gelegen Kartuizerpark (de tuin van het 
voormalige Kartuizerklooster) bevinden zich aan de straatkant tegen 
de buitenmuur twee kapellen: bij de ingang een Maria-kapel. Iets 
verder door is een Sint Jozefkapel. Het is een mooi en vooral rustig 
wandel-stadspark midden in de stad. 
 
 
 
 
 
 

3.   Asselt 
 “O.L.Vr. van Asselt” 
 Eindweg/Eind 

Deze niskapel is in 1951 oorspronkelijk gebouwd voor een plek op het 
terrein van een Landbouwtentoonstelling 
in de “Stadsweide” van Roermond (locatie tegenwoordige Outlet 
Centre); half weggespoeld door het hoge Maaswater in 1952 werd het 
door de toenmalige pastoor Pinckaarts van Asselt in 1952 naar Asselt 
overgebracht; in 1984 kreeg het deze definitieve plek; laatste 
restauratie: 2018; 
Beeltenis van O.L.Vr. van het H.Hart.  
 
 

4.   Swalmen 
 “Heierkapel” 
 Oudeweg/Holleweg  
Deze kapel werd gebouwd in 1835, zoals de gevelsteen vermeldt; het 
zadeldak is voorzien van een klokkenstoel; interieur: barok Maria-altaar 
met de beeltenis van O.L.Vr. van het heilig Hart; 2 glas-in-loodramen: 
Lam Gods en IHS (afkorting van 3 Griekse woorden: Jezus – Zoon – 
Redder). 
 
 

5.   Swalmen 
 “Middelhaoverkapel” 
 Middelhoven/Parallelweg 

 
Dit kapelletje is - vanuit het centrum van Swalmen gezien - gelegen aan 
de achterzijde van het station en kan even bezocht worden onderweg van 
Swalmen naar Beesel; direct na spoorwegovergang nabij station linksaf!) 
De gevelsteen vermeldt de naam van de stichter en het stichtingsjaar van 
deze eenvoudige Maria-nis-kapel: 
“Ter Eeren Godts Heeft  
Eulten Oud Dit Werck Gegeven 1723”  
Het is een Gemeentelijk Monument. 

  



6.    Rijkel / Beesel  
 “O.L.Vr. van Smarten” 
 Rijkel nabij nr.21 
 

(gebouwd 1781; 
jaarlijkse Eucharistieviering ± St.Jan, 24 juni) 
 

(In Rijkel kan men in het zomerseizoen het voet- en fietsveer nemen naar Neer; 
zie dan verder vanaf nr. 16 in deze folder) 
 
 
 
 
 

 

7.    Beesel 
 “Bakhei’s Kapel” 
 Kerstenbergweg 
 
Gebouwd ± 1870 en 
toegewijd aan O.L.Vr. van 
het Heilig Hart; in de 
achtergevel is een houten 
kruis ingemetseld: 
waarschijnlijk het vroegere 
“hagelkruis” dat op deze 
plaats gestaan heeft; aan de 
rechter-zijgevel is een 
“brandend hart” afgebeeld, refererend aan de titel van Maria. 
 
 

8.    Beesel 
 “Bussereinds Kapel” 
 O.L.Vr.Altijddurende Bijstand 
 splitsing Waterlooseweg/Turfheideweg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarschijnlijk gebouwd aan het begin van de 20e eeuw door de fa. Thijsssen als vervanger van een oudere 
kapel; toegewijd aan O.L.Vr. van Altijddurende Bijstand. Door aanpassing van wegen moest deze weer 
verplaatst worden, maar werd daarna zwaar beschadigd door een vrachtauto; in 1992 herbouwd op 
initiatief van de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal en de buurtvereniging Bussereind. 
  



9.    Kessel 
 O.L.Vr. Altijddurende Bijstand 
 “Molenkapel” 
 Hoek Molenstr./ Baarloseweg 
 

 
Tot 1944 stond tegenover deze kapel een uit de 16e eeuw stammende 
windmolen, die op 19 nov. 1944 vanaf de oostkant van de Maas door de Duitse 
troepen in brand is geschoten; ter herinnering hieraan ligt ter linkerzijde van 
de kapel een molensteen; de kapel stamt uit 1918 en is in 1981 gerestaureerd. 
 
 
 
 
 

10.    Kessel-Eik  
 Mariakapel;  
 Neerstraat 60 
 
De kapel (uit 1892) werd in 1977 gerestaureerd. Het Madonnabeeld is een kopie 
van het beeld uit de naastgelegen en tot ruïne vervallen oorspronkelijke kapel 
aan de Maasstraat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.   Neer  
 Mariakapel 
 Leudalweg 10 

 
In de nis in de voorgevel een kopie van het originele 16e eeuwse Mariabeeldje. 
Alhoewel de gevelsteen “AO Domini 1711” aangeeft, is de oorsprong van deze 
kapel ouder, misschien zelfs eind 15e eeuw! De muurschildering is van Jos 
Windhausen. 

Aan de achterzijde zijn zes kinderen begraven die in 
januari 1945 omkwamen door ontplofte mijn uit WOII. 
Deze kapel is nog steeds zeer gewilde trouwlocatie. 
(bron: www.Kerkgebouwen in Limburg.nl) 

 
 
 
 
 
 
 
 



12.    Nunhem  
 Magnificat-Kapel 
 Hoek Servaasweg / Molenbergstraat  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stichter van deze kapel was de welgestelde Nunhemmer mr. dr. Henri van Groenendael. 
De inzegening vond plaats op 16 mei 1920. In de tegeltjes onder de dakrand staat de tekst: “Magnificat 
anima mea Dominum”, de beroemde dankwoorden van Maria gericht aan God-de-Heer tijdens haar 
bezoek aan haar nicht Elisabeth.  
Tijdens de jaarlijkse Sacramentsprocessie wordt hier dit danklied gezongen. Laatste restauratie 2009. 
(bron: ”Kruisen en Kapellen in Gemeente Leudal” 14.05.2017) 
 
 

13.    Buggenum 
 Mariakapel  
 Bergstraat 28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kapel is gebouwd in 1899 in traditionalistische bouwstijl: neogotisch. Het Mariabeeld (1898) is uit het 
atelier Cuypers-Stoltenberg te Roermond. 
Verder zijn van belang: 
authentieke kerkbanken; bijzonder toegepast materiaalgebruik, verfijnde uitvoering en detaillering. 
 
(bron: website Kerkgebouwen in Limburg.nl) 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. Buggenum 
 Maria-Regina-kapel 
 Zevenellenweg/Roermondseweg 72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de jaren 1951-55 werden de eerste units van de Maascentrale gebouwd; de toenmalige P.L.E.M.-
directeur prof. Gelissen besloot er tegenover deze kapel te bouwen; ingezegend 1956 zoals ingebeiteld in 
de sluitsteen; naast de poort hing een scheepsbel uit 1915 – helaas gestolen! 
(bron: ”Kruisen en Kapellen in Gemeente Leudal” 14.05.2017) 
 
 

15.    Haelen 
 O.L.Vr. van Fatima-kapel 
 Napoleonsweg 3 
 (ligt ver uit de route!) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
In 1939 bouwde dhr. Maassen (“Baer vanne Bossjef”) een royaal woonhuis op deze plek; tijdens WOII 
beloofde hij een kapel te bouwen als dank voor het veilig door deze moeilijke periode te mogen komen; 
samen met buurtbewoners werd deze belofte gestand gedaan en kon de kapel op 1 mei 1949 ingezegend 
worden.   
bron: ”Kruisen en Kapellen in Gemeente Leudal” 14.05.2017) 
 
 


