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Tijdens deze vlakke en gemakkelijke wandeling wandelt u langs bosranden en door het bos naar het 
bedevaartsoord Kevelaer. Hier kunt u de mooie basiliek en diverse kapellen bekijken wat zeer de moeite 
waard is. Als u geluk heeft ziet u een bedevaartstoet. Dan loopt u door het centrum met leuke winkeltjes en 
terrasjes. De terugweg gaat door het dal van de Niers over veldwegen en via een rustige weg komt u weer 
bij het mooie terras waar kunt u genieten van heerlijke Kaffee mit Kuchen. 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 

Startadres: Landhaus Voeskenshof, Michelsweg 9, Kevelaer. (Navigatie Michelsweg 15 tot 21). 
Het landhuis ligt aan een vakantiepark.  Het restaurant is gesloten! Er is een ruime parkeerplaats.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,28 km  2.15 uur  21 m  32 m 
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1.   Vanaf de parkeerplaats loopt u dezelfde weg 
terug naar de voorrangsweg en ga R.  Aan de 
kruising gaat u bij verbodsbord RD (A1) over de  
veldweg.  Net voordat aan de rechterzijde een bos 
begint, gaat u L over de bosweg.  Negeer zijpaden 
links. Aan de kruising bij zitbank gaat u R (witte 
pijl) over het bospad. Aan de Y-splitsing gaat u L.  
Aan de T-splitsing gaat u R (witte pijl) over de 
bosweg.  Negeer zijpaden. Aan de asfaltweg gaat 
u R. Aan de 3-sprong bij dikke boom gaat u L 
over de grindweg. Ga aan het eind R over het 
fietspad langs de doorgaande weg. Negeer  
zijweg rechts en steek dan de Niers, een zijbeek 
van de Maas, over. Negeer zijwegen.   
 

2.   Steek de kruising met verkeerslichten over en 
loop RD (geel/rood/X). Aan de 4-sprong bij  
fontein gaat u RD. Neem nu de eerste 
eenrichtingsweg R. Negeer zijweg links en u 
passeert een bakker, waar u koffie en lekkere 
broodjes kunt krijgen. Steek de spoorlijn over.  
Negeer  zijwegen en loop RD langs de basiliek tot 
op het grote kerkplein met de Genadekapel. U 
bent nu in het centrum van Kevelaer.  
 

(Als de basiliek open is moet u die zeker van binnen 
bekijken. Met uw rug naar de kerkingang kunt u R 
naar de Biechtkapel lopen. Als u terug loopt, ziet u 
rechts de Sacramentskapel.  Met uw rug naar de 
kerkingang kunt u L naar de Kaarsenkapel lopen met 
de brandende kaarsen).  
 

Loop RD naar de Genadekapel.  
 

(Als u binnen achter het altaar loopt, ziet u het Heilige 
Sacrament).   
 

Voorbij de kapel gaat u L langs de volgende 
kerkingang. Meteen na deze kerk gaat u L over de 
kasseienweg.   

(In Nederland en België is Kevelaer bekend als 
Maria-bedevaartsoord. Sinds 1642 wordt er een 
als wonderbaarlijk beschouwde afbeelding van de 
Maagd Maria vereerd. Veel katholieken pelgrimeren 
jaarlijks naar dit genadebeeld, dat in het Latijn 
bekend staat als de Consolatrix Afflictorum, ofwel de 
"Troosteres der Bedroefden". 

De marskramer Hendrick Busman (1607-1649) zou 
van de Maagd tot driemaal toe de opdracht hebben 
gekregen een kapelletje voor haar te bouwen. Hij gaf 
hieraan gehoor op 1 juni 1642 toen hij op het 
kruispunt van de weg Geldern/Kleef in de Kevelaerer 
Heide bij het hagelkruisstond, waar hij bij herhaling 

de opdracht kreeg. Algauw kwamen er pelgrims en 
werden er genezingen gemeld. In 1647 erkende de 
Kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk, 
tijdens een synode in Venlo, gehouden in het klooster 
ter Weide. In 1645-47 werd een bedevaartkerk 
gebouwd, de huidige Kaarsenkapel. In 1654 werd om 
de bidzuil een barokke koepelkapel gebouwd, de 
genadekapel. De grote Mariakerk verrees in de 19e 
eeuw en werd in 1923 tot basiliek verheven. 

Kevelaer speelde een bijzondere rol voor de 
Nederlandse katholieken in het protestantse noorden 
waar alle katholieke geloofsuitingen verboden waren. 
Zij konden in Kevelaer in het openbaar hun geloof 
uitoefenen, want in het koninkrijk Pruisen bestond 
wel godsdienstvrijheid.  

Naast Heiloo, Maastricht en Den Bosch behoort 
Kevelaer tot de belangrijkste pelgrimsoorden voor 
Nederlandse katholieken).  
 

3.   Aan de T-splitsing gaat u R door de 
winkelstraat met de leuke terrasjes.  Aan de 
kruising gaat u RD verder door de winkelstraat.  
Aan de ruime kruising bij fontein gaat u L over de 
eenrichtingsweg.  Negeer zijwegen. Aan het eind 
van het voetgangersgebied loopt u RD de 
spoorlijn over.  Negeer zijwegen. Steek de grote 
kruising met verkeerslichten over en ga dan 
meteen L over het trottoir richting Nijmegen.  50 
m verder voor tankstation gaat u R over de 
klinkerweg  Aan de kleine rotonde gaat u L langs 
huisnr. 2.  Negeer zijweg links. Aan de kruising 
gaat u RD. U passeert een parkeerplaatsje en volg 
RD de smalle asfaltweg.  Ga de brug over en ga 
dan meteen bij zitbank en monument R (geel-
rood) over het pad.  Steek de Niers over en volg 
het pad. (Na 10 m kunt u R een paadje inlopen naar 
een zitbank aan het water).   
 

4.  Aan de kruising bij wegwijzer gaat u L (42-41) 
over de asfaltweg die later een veldweg wordt. 
Aan de 3-sprong voor boerderij Haus Brembt gaat 
u RD over de veldweg.  Steek de asfaltweg over 
en loop RD (geel/rood) over de veldweg. Aan de 
3-sprong voor een Reitstall gaat u R (X) over  de 
asfaltweg. Steek de voorrangsweg over en loop 
RD (Wissener Weg) over de rustige asfaltweg, die 
u geruime tijd RD volgt. Aan de kruising gaat u L. 
Een eind verder gaat u over de eerste weg L. U 
komt al snel weer bij het café waar u nog kunt 
genieten van heerlijke Kaffee mit Kuchen! 
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Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   
 

 

 
 


