Marialint Limburg
(fiets)routes ten oosten van Sittard
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
Venlo
Roermond
Sittard
Maastricht
Wittem

www.kleinlourdes.nl
www.rkvenlo.nl
www.kapelinhetzand.nl
www.rk-kerken-sittard.nl
www.sterre-der-zee.nl
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 oosten van Sittard
Route ten zuiden van Sittard (35 km)
Sittard – Buchten – Susteren – Tüddern – Sittard

Routebeschrijving ten oosten van Sittard
(ca 35 Km)
fietslus Sittard -Spaubeek – Stein - Meers - Sittard
Start: binnenstad van Sittard, nabij knp 34:
Knooppunten: 34 – 23 – 16 – 20 – 42 – 18 – 41 – 31 – 36 – 39 – 35 – 32
Startpunt is het oude centrum van
Sittard, waar Maria op velerlei
manieren vereerd wordt. We beginnen
op de Oude Markt in de basiliek: Onze
Lieve Vrouw van het Heilig Hart (1). Om
de hoek ligt de grote of St. Petruskerk
waar Maria vereerd wordt onder de
titel OLV Behoudenis der Kranken (2).
Op de markt vinden we de St.
Michielskerk met Onze Lieve vrouw van
Altijddurende Bijstand (3) en nabij
Double Tree by Hilton-hotel de kapel
Onze Lieve vrouw Koningin des Hemels
(4).

oppikken. Bij knooppunt 16 gaan we verder richting nr 20.

We vertrekken vanaf knooppunt 34 en
rijden naar knooppunt 23 en vandaar
volgen we de bordjes richting
knooppunt 16. In Buchten gaan we in
plaats van op de Dorpstraat rechtsaf te
slaan heel even rechtdoor en komen bij
de mooie oude kapel van Onze Lieve
Vrouw, overwinnares van het Kwaad
(5). We slaan hier rechtsaf naar de
Keerweg en rijden daarna linksaf de
Buchterweg in waar we de route weer

Om aan te sluiten bij het Marialint van Roermond-zuid fietst u vanaf knp. 20 en 22 naar 24
In Susteren kunnen we op de kruising Stationsstraat / Vincentiuslaan even linksaf om de ca 250 meter
verderop gelegen kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt ontvangen (6) te bekijken, waarna we
terugrijden naar de route. Vanaf knooppunt 20 passeren we de Duitse grens en gaan we verder naar
nummer 42 en dan richting 18. We passeren dan het dorpje Isenbruch, het meest westelijk gelegen
dorpje van Duitsland. Hier bevinden zich maar liefst twéé Mariakapellen, waarvan één honderden
jaren oude kapel, gewijd aan Maria Immaculata (7). Kort na knooppunt 18 ligt het oude dorpje
Millen, met (naast een zeer bijzonder Romaans kerkje met eeuwenoude kerkschatten) een heel apart
Mariakapelletje, in een muur ingemetseld (8). Doorfietsend via knooppunt 41 en 31 via natuur en
langs de grensbeek Rodebach kunnen we enkele honderden meters na restaurant O Portuguès in
Tüddern, op weg naar nummer 46 even linksaf slaan om een bijzondere Mariakapel te zien: Maria
Jungfrau der Armen (9), een kapel met ‘Nederlandse’ wortels. Terug op de route komen we vlak voor
knooppunt 39 en het volgende dorpje Wehr een Muttergotskapelle (10) tegen in het veld, waarna
we via nummer 39 doorrijden naar nummer 45, waar we weer Nederland binnenrijden. Langs de
rand van de Lahrberg en Kollenberg fietsen we door het groene helemaal tot aan de schootsvelden
van het oude vestingstadje Sittard en komen aan bij nummer 32.

Heeft u kunnen genieten van deze fietsroute ten oosten van Sittard?
Er is ook een Marialint-route ten zuiden van Sittard en een ten noorden van Sittard.
ten zuiden van Sittard: ca 40 km fietslus
Sittard - Heppeneert - Sittard
ten noorden van Sittard:
ca 40 km
Sittard – Buchten – Susteren – Tüddern – Sittard
Download deze route op
www.rk-kerken-sittard.nl

1.

Sittard, Basiliek: Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart
Oude Markt
Ooit de belangrijkste bedevaartplaats van Nederland. Alles begon
met een klein wonder in 1866, toen een vastzittende naald
loskwam op aanroeping van deze uit Frankrijk via Luik
overgewaaide devotie, een combinatie van devotie tot de Moeder
Gods en het Heilig Hart van Jezus.
Vanaf den beginne stroomden mensen toe; er waren dagen dat er
op één dag 125 missen werden gelezen in de basiliek en het in 1891
ertegenover gebouwde Mariapark.
In de kerk werden duizenden devotie-tegeltjes geplaatst.
Bijzonder is dat de hele basiliek kleurrijk is geschilderd, óók de
stenen zelf, door één persoon: Anton Colen, van wie zelfs het
schilderspalet nog zichtbaar is in een vitrine in de basiliek. Door het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog nam het aantal bedevaarten
snel af.
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Sittard, St Petrus-kerk: Onze Lieve Vrouw Behoudenis der Kranken
Kerkplein

In 1649 kwamen enkele Dominicanessen uit Brugge naar Sittard en zij
brachten een klein houten Mariabeeldje mee, dat volgens de legende na
de beeldenstorm in Brugge drijvend op het water zou zijn gevonden.
De Dominicanessen plaatsten het in hun klooster Agnetenberg in de
Plakstraat. Maria draagt op haar rechterarm het kind Jezus, dat in zijn
hand de wereldbol houdt.
Vanaf het moment dat het in Sittard kwam, werden er wonderen aan
toegeschreven, waaronder het feit dat het klooster werd gespaard toen
de Fransen Sittard platbrandden in 1677. Veel pelgrims kwamen en de
bisschop van Luik (tot welk bisdom Sittard toen behoorde) verleende
aflaten. Meerdere genezingen van zieken, blinden en kreupelen zijn in het
memorieboek van St.-Agnetenberg opgetekend, waardoor het beeldje de
eretitel “Behoudenis der kranken” kreeg. In de Franse Tijd werd het
beeldje, dat slechts 19 centimeter hoog is, door de pastoor in de St Petruskerk geplaatst. Omstreeks
1900 werd een grote kopie van het beeld werd in steen in een klein pelgrimstuintje op het kerkplein
geplaatst.
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Sittard, St Michielskerk: Onze Lieve Vrouw Altijddurende Bijstand
Markt

De Michielskerk aan de Markt in Sittard is vaak druk bezocht. Dit is niet
alleen vanwege de patroonheilige, maar vooral vanwege de
bijzondere lambriseringen met afbeeldingen van heiligen en, naast
meer dan honderd in en uitheemse bloemen, planten en kruiden.
Een tweede reden is echter omdat veel mensen een kaars willen
aansteken bij Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Deze
devotie nam in de tweede helft van de negentiende eeuw een grote
vlucht toen de icoon ervan, die in de Franse Tijd was verborgen werd
herontdekt rond 1870. De icoon werd in de kerk van de
redemptoristen geplaatst, die haar tot een speerpunt van hun devotie
maakten. Op vele plaatsen is de icoon nu zichtbaar en is vanwege haar
devotionele toegankelijkheid veel vereerd.

4

Sittard, kapel Onze Lieve vrouw Koningin des Hemels
Wieër

Deze kapel werd kort na de Tweede Wereldoorlog werd aan de
Walstraat gebouwd.
Zij is toegewijd aan de Koningin des Hemels. In het kapelletje
staat een beeld van Maria met kind Jezus, dat werd gemaakt door
Charles Vos uit Maastricht. Het beeld bevindt zich in een
marmeren nis. Rechts in de kapel is een glas in loodraam met een
afbeelding van Maria als Koningin der Vrede, links een glas in
loodraam met afbeelding van Maria Sterre der Zee.
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Buchten, kapel Onze Lieve Vrouw,
overwinnares van het Kwaad
Dorpstraat/Keerweg
Op den oude wegsplitsing zou hier ooit een devotiekruis hebben
gestaan, dat werd vervangen door de kapel. Wanneer we de
bouwwijze van de kapel zien, lijkt die redelijk op de 17e eeuwse
Hubertuskapel nabij kasteel Born.
In 1990 is de kapel gerestaureerd. Ze is toegewijd aan O.L. Vrouw
overwinnares van het Kwaad en in de kapel is Maria te zien,
staande op een maansikkel en een slang vertrappend. Boven
haar is een blauw geschilderd gewelf zichtbaar, met gouden
lelies en als sluitsteen een roos.
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Susteren, kerk van Onze Lieve Vrouw

Onbevlekt ontvangen

De kerk is gebouwd door pastoor Tijssen en ontworpen door architect Franssen, vooral voor het
personeel van de spoorwegen die bij
het nabije rangeerterrein werkten, waar 16 sporen
samen kwamen voor met name rangeren van
kolentreinen en de ‘bietencampagne’.
In de kerk bevindt zich een kapel voor Onze Lieve
Vrouw Onbevlekt ontvangen. Zie nummer 7 hierna.
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Isenbruch (D)chinnen, kleine Mariakapel en
oude kapel van Maria Immaculata
beide aan de Engelbertsstrasse
Op korte afstand van elkaar staan in het dorpje
Isenbruch twee Mariakapellen. Eerst zien we een
grote en heel oude kapel, toegewijd aan Maria
Immaculata (onbevlekte ontvangenis). Het is een
witgeschilderde mergelstenen gotische kapel, met
een altaar uit het jaar 1521. Ook deze werd in de
oorlog beschadigd, maar was te restaureren, voor
het laatst in 1986.

Een stukje verder staat een kleine tamelijk recent
gebouwde kapel, met een houten beeld van de heilige Maagd. Dit kapelletje stamt
oorspronkelijk uit 1870, maar werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest. In 1995 is het huidige
kapelletje, met hand- en spandiensten door de buurtbewoners opgericht.
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Millen (D), Mariakapel
von Bylandstrasse / Viehweide

Een bijzondere kleine kapel vinden we in Millen.
Vermoedelijk in de 17e eeuw gebouwd, maar diverse malen
gerepareerd en aangepast, bevond zich hier een
Mariabeeld uit de 15e eeuw, tot dit aan het einde van de
Tweede Wereldoorlog in verband met het oorlogsgeweld
in veiligheid werd gebracht in de Quirinuskerk van Millen,
waar het zich nu nog bevindt. Nu is er een 20e eeuwse
houten zittende Madonna met kindje Jezus te zien.
De kapel is ingebouwd in een lange tuinmuur, die
oorspronkelijk tot de muur van de pastorie hoorde.
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Tüdders (D), kapel van Maria Jungfrau der Armen
Marienstrasse / Jubilaümstrasse

Een kapel met ‘Nederlandse wortels’ vinden we in Tüdderen.
In 1959/1960 is de kapel opgericht. In die tijd was het
grootste deel van de huidige Gemeinde Selfkant onder
Nederlands bestuur als Drostambt Tudderen. De kapel heeft
een moderne uitvoering in gele baksteen en een heel spits
toelopend dak.
Ze is opgericht door de K.A.B. en haar weldoeners.
Een slank beeld van Maria met de Rozenkrans staat in de
kapel, die is toegewijd aan Maria, Maagd van de Armen.
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Wehr (D), Muttergotteskapelle

Nabij de Rode Beek staat een oorspronkelijk uit het eind
van de 19e eeuw stammende bakstenen kapel, die enkele
tientallen jaren geleden gerestaureerd is.
Voor de kapel staat in sierstenen groot AVE MARIA. Een
mooie pauzeplek!

