
Marialint Limburg 
(fiets)routes ten zuiden 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 zuiden van Roermond 

 
Route ten zuiden van Roermond (25 km) 

 
 

Kapel in ’t Zand – Herkenbosch  – Vlodrop – St. Odiliënberg  – 
Posterholt – Echt  – Linne – Roermond –  

Kapel in ’t Zand 
 
 

Ook opgenomen een fietstocht van Roermond naar Thorn 
 
 

 
 
  



Routebeschrijving 
 
Start bij de Kapel in ’t Zand. Volg de 
Heinsbergerweg tot knooppunt 16 en daarna 
de knooppunten 14 en 65. Na knooppunt 65 
gaat de weg over in een onverharde weg door 
het bos. Na een 200m loopt er links, parallel 
aan de weg een smal onverhard fietspad. Volg 
dit pad verder. Ga bij knooppunt 66 rechtsaf 
langs de golfbaan, na 400 meter onverharde 
weg volgt rechtdoor de Stationsweg. Bij het 
tweede kruispunt rechtsaf de Wijngaardstraat 
op. Na 250 meter ligt rechts de Fatimakapel. 
Ga terug en vervolg de Stationsweg, steek de 
grote weg (Keulsebaan) over en volg de 
Stationsweg verder Herkenbosch in. Sla bij de 6de weg linksaf en volg Europalaan-Oost, sla bij 
de 7de weg rechtsaf (Van der Landelaan). Na 600m ligt knooppunt 77.  
Via de knoppunten 71 – 72 – 58 ligt in Vlodrop de Martinuskerk. Op de Kerkbergweg vlak 
achter de kerk bevindt zich de kapel van OLV van het H. Hart.  
 
Ga verder via 58 naar 59.  
Steek onderweg naar 69 de rotonde over en neem de 2de weg links (Wiersweg) daarna de 2de 
weg links (Christinalaan). Op het kruispunt met de Mgr. Koningsstraat ligt de Mariakapel, 
Moeder van smachten. 
 
Volg de Mgr Koningsstraat verder tot het einde. Loop rechtdoor tussen de huizen. Ga rechtsaf 
en volg de Hoofdstraat verder tot knooppunt 69. Verder via 73 – 75 en kom uit in St. 
Odiliënberg. Bij dit laatste knooppunt ligt de Mariakapel met een Anna te Drieën.  
Wijk even 300 m van de route af om de Basiliek en de ernaast gelegen Mariakapel op de 
Kerkberg te bezoeken via de Raadhuisstraat en het Kerkplein.  
Vervolg de weg daarna van 75 via 12 – 74 – 03 – 07 naar Montfort.  
U kunt nu via 08 richting 09 in Echt de Kapel van OLV van Schilberg bezoeken. Na 08 rijdt u 2,5 
km verder. U komt dan in Hingen uit.  
U rijdt rechtdoor via de Bergstraat en de Sint Joosterweg. Bij de driesprong houdt u rechtsaan 
en volgt de Echterstraat. Na 200 m gaat u linksaf de Clarastraat op. Na 800m komt u op de 
Houtstraat uit. Hier gaat u rechtsaf. Na 200 m steekt u de Rijksweg over en bent u op de 
Bosstraat. Na 150 m ziet u rechts de Kapel van OLV van Schilberg. 
Dan gaat u terug via 08 – 07 – 15. Ga verder richting 36, steek via de rotonde de Rijksweg over 
Linne in. Volg de Processieweg en sla bij de 2de weg rechtsaf. Via de Tramweg komt u op de 
Nieuwe Markt aan het einde hiervan vindt u de Kapel van OLV van het Huisgezin. 
Aan het einde van de Nieuwe Markt gaat u rechtsaf de Veestraat op. Nu zit u op de weg naar 
knooppunt 92. Als u op de Schepersweg bent wijkt u van de route af en gaat rechtdoor via de 
Hoofdstraat, de Bergstraat en de  
 
Merumerkerkweg op de rotonde rechtdoor tot op het Julianaplein.Daar ligt de Michaelkerk 
van Herten met het beeld van Onze Lieve Vrouw van Rust. 
Ga verder via Hondsbergje naar knooppunt 82. Via 82 – 64 komt u in het centrum van 
Roermond waar u op het Munsterplein de Munsterkerk met het Marianum kunt bezoeken.  
Vanaf het Munsterplein gaat u via de Christoffelstraat en Schuitenberg naar knooppunt 17 
volg daarna over de Kapellerlaan richting 16 en u komt weer uit bij 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 
drukbezocht 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 Cuypers werd aangelegd. 
De processiegang is dagelijks geopend. Het Kruiswegpark is geopend van 
1 mei tot 1 oktober. 
 
 

2.  Herkenbosch  
Fatima-Kapel,  
Wijngaardstraat 
 

De O.L.Vr. Fatima-kapel werd in opdracht 
van pastoor Rohs gebouwd in 1957 naar een 
ontwerp van architect Harry Koenen uit 
Maastricht. Het Mariabeeld is afkomstig uit 
Fatima. De kunstenaar is de Portugese 
beeldhouwer Guilherme Thedin  en werd 
ingezegend door de bisschop van Fatima. 
Precies 40 jaar na de laatste verschijning in 
Fatima werd het beeld geplaatst in de kapel. 

 

Herkenbosch, Kapel OLV van de Wijngaard 
Buiten vóór de Fatima Kapel staat een klein Maria Kapelletje:  
Kapel OLV van de Wijngaard. Het werd in 1948 opgericht door de 
bewoners van de Wijngaardstaat als dank voor de goede afloop 
van de oorlog.  
Het beeld werd gemaakt bij Keramiekfabriek St. Joris in Beesel. 
 
 
  



3.  Vlodrop 
 OLV van het Heilig Hart 
 Kerkbergweg 
 
In deze Mariakapel staat een mooi beeld van 
O.L. Vrouw van het H. Hart.  
De oorsprong van dit kapelletje gaat terug naar het einde van de Franse bezetting en staat 
al afgebeeld op topografische kaarten uit 1843. 
Het kapelletje had een zadeldak, werd in de WOII verwoest en daarna herbouwd met een 
tongewelf. De Dorische zuilen stammen uit de voormalige parochiekerk (tot 1783 gelegen 
aan deze weg). 
De laatste restauratie stamt uit 1983. In het smeedijzeren hekwerk zijn afbeeldingen van 
Engelen verwerkt. Het kapelletje ligt verscholen achter de grote Sint-Martinuskerk van 
Vlodrop. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.  Sint Odiliënberg  
 Mariakapel Anna te Drieën 
 Hoofdstraat / Pastoor Siebenstraat 
 
Mariakapel. "Anna te Drieën" met bijbehorende beeltenis. Anna 
draagt Maria met en haar handen het kind Jezus.  
Het beeld werd ingezegend op 5 mei 1951. De oorsprong gaat terug 
op een kapel van eind 19e eeuw. Deze is afgebroken voor de aanleg 
van een Tramlijn in 1915.  
De daarna gebouwde nieuwe kapel werd aan het einde van WOII 
verwoest. 

  



5.   Sint Odiliënberg 
  Basiliek van de Heiligen Wiro,  
  Plachelmus en Otgerus  
  met Mariakapel 
 
De Basiliek op de Kerkberg in Sint Odiliënberg dateert oorspronkelijk uit de 11de eeuw maar is 
daarna diverse keren gerestaureerd. Bij de restauratie in 1880 door Pierre Cuypers kreeg de 
kerk, die eerder slechts één toren had, er een tweede toren bij.  
De Basiliek dankt haar naam aan drie Angelsaksische priesters die, op de plek waar nu de kerk 
staat, in de 8ste eeuw een abdij hebben gesticht.  
 
In de Basiliek staat een Mariabeeld uit omstreeks 1200, de Sedes Sapientiae, 
de Zetel der Wijsheid. Verder is er nog een mooie Maria-icoon te 
bewonderen. 
In de rechts naast de Basiliek gelegen aparte  
O.L. Vrouwekapel uit de 11de eeuw staan beelden van Wiro, Plechelmus, 
Otgerus en een Mariabeeld. 
De Basiliek en Maria-kapel zijn geopend op woensdag-, zaterdag- en 
zondagmiddag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Posterholt  
 Maria, moeder van Smarten 
 Monseigneur Koningsstraat/Christinalaan 

 
Posterholt werd op 2 juli 1939 toegewijd aan 
Maria.  
Als blijvende herinnering aan deze dag werd 
besloten een Mariakapel te bouwen. Gebouwd in 
eigen beheer onder leiding van pastoor Lucassen.  
Op zondag 5 mei 1940, daags voor de inval door de 
Duitsers, werd de kapel ingezegend.  
Het Mariabeeld is een voorstelling van  
"De moeder van Smarten". 
De kapel is in 1973 gerestaureerd door de 
gemeente Posterholt en daarmee werd de 
gemeente eigenaar. Kort na deze restauratie is op 
3 augustus 1973 de kapel door blikseminslag sterk 
beschadigd. In december 1973 werd de kapel in zijn huidige staat opgeknapt. 
 
  

Basiliek en Mariakapel 

Sedes Sapientiae 



7.  Echt  
 Kapel OLV van Schilberg  
 Bosstraat 
 
Volgens een legende zou een schaapherder op een dag na 
het bidden van het rozenhoedje een klein Mariabeeldje in 
een boom zien staan.  
Hij bracht het beeldje naar de parochiekerk in Echt, maar 
de volgende dag was het beeldje weer op zijn oude plek 
terug. Zo maakte Maria duidelijk dat zij op die plaats 
vereerd wilde worden. Er werd een kapelletje gebouwd en 
voortaan kwamen mensen daar om de bijzonder 
voorspraak van Maria af te smeken. Het is volstrekt 
onduidelijk wanneer dat precies was.  
De huidige kapel van Schilberg werd gebouwd in 1691. Sinds 1982 staan er zeven kapelletjes 
met Kruiswegtaferelen rondom de Kapel. Zij herinneren aan de wandeltocht uit 1733 langs 
zeven kapellen ter verering van de Zeven Smarten van Maria. De tocht eindigde bij de Kapel van 
Schilberg. 
 
 

8.  Linne  
 Kapel OLV Koningin van het Huisgezin 
 Nieuwe Markt 
 

 
De kapel dateert uit 2009 en is gebouwd op 
initiatief van Kapelaan Roy de Bie als herbouw 
van een eerdere verwoeste kapel. 
 
 
 
 
 
 

In Linne ligt nog een ouder Mariakapelletje dat in 1949 werd 
gebouwd. In 1987 werd het kapelletje opgeknapt.  
De kapel ligt in de tuin van het pand  
Breeweg 31 in Linne, pal aan de Rijksweg. 
 
 
 
 
  



9.  Herten  
 Michaelkerk 
 Onze Lieve Vrouw van Rust 
 Kerkpad 
 

Dit Mariabeeld is te vinden in de 
Mariakapel van de Michaelkerk in 
Herten. De Maria-kapel bevindt zich 
rechts naast de hoofdingang van de 
kerk en heeft een eigen ingang. 
Ook overdag, wanneer de kerk zelf 
gesloten is, is de kapel bereikbaar  
 
Het beeld is gemaakt door de 
Roermondse kunstenaar J. Thissen in 
1907. 
 

 

10.  Roermond  
 Munsterkerk - Marianum 
 Munsterplein 
 

In het middenschip van de Munsterkerk hangt een mooi 
groot Marianum (twee Mariabeelden met de rug naar 
elkaar gekeerd).  
 
 
 
 
 

 
Het Marianum toont aan de ene zijde een 16e-eeuwse 
afbeelding van Maria met Kind in een stralenkrans. De andere 
zijde toont een 19e-eeuwse afbeelding van Maria zonder kind. 
 
 
 
 

Verder is in de kerk een beeld te zien van O.L. Vrouwe van Vogelsangh uit 
circa 1510 van de Meester van Elsloo. 
 
 
  



Fietsroute van Roermond naar Thorn 
Verblijft u langere tijd in Roermond of omstreken, dan is de hierna beschreven fietstocht naar 
het ‘witte plaatsje’ Thorn zeker de moeite waard. Ook treft u hier twee mooie Mariakapellen 
aan. 

Routebeschrijving van Roermond naar Thorn, 20 km 
Start bij de Kapel in ’t Zand in 
Roermond.De route is 20 km. 
Volg achtereenvolgens de 
volgende knoop-punten:  
17-64-82-92-93-84-35-42-52-33. 
U komt hierbij door Roermond, 
Herten, Heel, Wessem en het 
eindpunt ligt in Thorn. Bij 
knooppunt 33 rechtdoor rijden 
over de Hagenbroek. Aan het 
einde van de weg linksaf over de Heerbaan, in het verlengde hiervan ligt Kapel. Hier ligt op 
huisnummer 4 de Kapel Onder de Linden. 
 

Kapel Onder de Linden (of Loretokapel) 
De kapel werd gebouwd in 1673 in opdracht van 
Clara Elisabeth van Manderscheidt Blankenheim, 
die kanunnikes was in de Abdij van Thorn. Het is 
een zogenaamde Loretokapel, een replica van het 
huis van Maria, dat volgens de legende in 1291 
door engelen naar het stadje Loreto zou zijn 
gebracht. 
 
 

Sint Michaelskerk 
In het centrum van Thorn ligt de Sint-Michaëls-kerk, 
vroeger een abdijkerk en stiftskerk voor adellijke dames. 
Het is een gotische kruisbasiliek met een barok interieur. 
Het oudste gedeelte van de kerk dateert uit de 10de 

eeuw. In het middenschip hangt een 
marianum uit de 16e eeuw dat wordt 
toegeschreven aan de meester van 
Elsloo. 
 
 
 
 
 
 


