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Te voet met Gerlachus.........................en route naar Santiago de Compostela. 

Dit is een historische pelgrimsweg die St. Gerlach elke dag liep van Houthem naar Meerssen 
en vervolgens naar Maastricht. Hij bezocht daar Sint Servaas. 

We wandelen een gedeelte van deze tocht van Houthem-St. Gerlach via Meerssen naar 
Rothem om vervolgens weer terug te keren naar Houthem-St. Gerlach. We lopen in de 
voetsporen van St. Gerlach en St.Jacob.. 

1. We starten bij de refugio gelegen rechts naast de hoofdingang van de kerk en 

tegenover de ingang naar het heiligdom. De refugio is pas verbouwd. 

 

Er is hier in Limburg een zeer actieve groep mensen die dezelfde pelgrimstocht naar St. 

Jacob van Compostela gelopen hebben. Zij hebben zich samengepakt in de St. 

Jacobbroederschap. En in navolging van wat in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen 

gebeurd is, ijveren zij er ook voor de oude routes naar Compostela weer in ere te herstellen 

en om tot realisatie te komen van onderkomens waar de pelgrims voor een nacht onderdak 

vinden.  

 

Zij kwamen tot de conclusie dat er twee routes moeten geweest zijn. Een route die noord-

zuid liep en het tracé van de Maas volgde en een route oost-west, die door het Geuldal moet 

gelopen hebben. Een pelgrimsgids hebben zij reeds het licht doen zien. Momenteel wordt 
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hard gewerkt aan het vervaardigen en dan het plaatsen van de bekende “wegwijzers” die de 

routes zullen markeren. Wat zij ook al gerealiseerd hebben dat zijn twee refugio’s 

(overnachtingsplaatsen). Eén aan de noord-zuidroute en wel bij de St. Christoffel Kathedraal 

te Roermond en één aan de oost-westroute en wel hier te Houthem, bij het heiligdom van St. 

Gerlach. Het zijn eenvoudige onderkomens, maar wel voorzien van het nodige sanitair, 

slaapgelegenheid en een klein keukenblokje. 

Echte pelgrims (d.w.z. die te voet of per fiets naar Compostela trekken) kunnen hier een 

nacht verblijven. De pelgrim gaat bij de receptie van het Château St.Gerlach de sleutel halen 

(tegen inlevering van zijn pelgrimspas). Vervolgens kan de pelgrim een kop soep  gaan eten bij  

Burgemeester Quicx, Coffee & More voor € 2,50 per persoon.  De volgende dag wordt verwacht 

dat men rond 9.30 uur vertrekt, d.w.z. de sleutel inlevert, z’n pelgrimspas, gestempeld met 

onze zegel, weer in ontvangst neemt en €10,00 euro betaalt voor de overnachting.  

  

2. We lopen het heiligdom binnen en vervolgens naar de kerk. Hier bevindt zich het 
graf van St. Gerlach.  

Ook bevinden zich hier mooie fresco's aan de wanden die het leven van St. Gerlach 
weergeven. Houthem-St. Gerlach is vanouds bekend als pelgrimsoord.  
Dom Augustinus van Berkum OSB van de abdij van Mamelis noemt het zelfs de enige echte 
en oudste pelgrimsplaats in onze regio. Dit heeft alles te maken met onze patroonheilige St. 
Gerlach.  
Na een turbulent leven komt hij op een toernooi te Gulik plotseling tot bekering. Zijn hele 
leven, zoals hij dat tot dan toe geleefd had, stortte in elkaar en hij raakte op drift. Hij belandt 
in Rome, waar hij bij de paus zijn leven op orde brengt door zijn biecht te spreken. De paus 
zendt hem, dan als pelgrim naar Jeruzalem (het was de tijd van de kruisvaarders). Hier zal 
hij zeven jaar lang het vee hoeden van een ziekenhuis..  
Na die zeven jaren keert hij terug, via Rome, waar de paus hem de opdracht geeft naar zijn 
geboortestreek terug te keren en daar als voorbeeldig christen te leven.  
Hij vestigt zich hier in Houthem in een holle eik. Volgens zijn vita (1227) trok hij iedere dag 
als pelgrim naar het graf van St. Servaas te Maastricht en op zaterdag - via Rolduc - naar 
O.L. Vrouw te Aken.  Rond 1165 is hij hier gestorven en begraven. 
 
Zijn renommé als goede herder voor het vee was kennelijk gevestigd, want de boeren uit de 
wijde omgeving kwamen naar zijn graf om bij ziekte onder hun vee zijn bijstand in te roepen 
en dan namen ze wat grond mee van zijn graf dat ze in de dierenstal uitstrooiden. Dat is door 
de eeuwen heen zo gebleven. Tot in onze dagen toe komen mensen van heinde en verre om 
zand van St. Gerlach te scheppen. Onderin het praalgraf ligt het zand.  
 

 .  

3. We nemen een zakje zand mee zodat St.Gerlach ons kan beschermen van onheil 
gedurende deze tocht en in het verdere leven. Ook steken we een kaarsje aan bij het 
beeld van St. Gerlach in de Kerk.We lopen naar de uitgang van het kerkhof en slaan 
dan rechtsaf naar het park voor Chateau St. Gerlach.  

http://www.st-gerlach.nl/pages/vita/cap1.htm


3 
 

 

4. We lopen voorbij de voorgevel van het chateau tot aan de verharde weg. Hier 
bevindt zich een put met bronzen beelden. Een van deze beelden is St. Gerlach.  

 

5. We geven St. Gerlach een hand en lopen via de verharde weg naar de slagboom toe. 
Als we bij de slagboom komen kijken we naar rechts langs de afrastering van 
Ingendael. We zien nu in de verte een klein gebouwtje. Het is het putje waar Gerlach 
steeds water haalde.  

Tot drie maal toe veranderde het water in wijn. Neem het graspad voor de slagroom links 
naar de Gerlachusput. Deze put heeft in verschillende periodes een grote rol gespeeld in de 
bedevaart naar St. Gerlach. Reeds in de oudste levensbeschrijving, daterend uit ca. 1227, is 
sprake van een bron of put waaruit St. Gerlach zich van drinkwater voorzag. Het gebouwtje 
staat op een grasveldje en wordt omgeven door bomen. Deze stenen opbouw is van rond 
1700.  

 

6. We lopen weer naar de uitgang van het kerkhof. We slaan dan linksaf naar de 
Gerlachuskapel die midden op de kruising staat. Op de Onderstestraat links op de  
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hoek staat de Sint Gerlachuskapel.  

Deze wegkapel uit 1870 is op de plaats gebouwd waar de holle eik zou hebben gestaan 
waarin Sint Gerlach als kluizenaar gewoond zou hebben. In de kapel staat een van de oude 
zijaltaren uit de kerk. Daarboven staat een door Frans Timmermans vervaardigde kopie van 
een beeldje in de kerk. We laten deze kapel rechts liggen en lopen door tot aan de stichting 
Adelante. We lopen iets verder door en zien aan de rechterkant het Ronald Mac Donaldhuis 
de Kindervallei. Hier kunnen ouders met een ziek kind opgevangen worden tijdens de 
ziekenhuisopname van hun kind. 

.  

7. We lopen weer terug naar de ingang van Adelante. Bij Adelante steken we de weg 
over en vervolgen onze route via de Kromme Steeg. We vervolgen onze weg tot aan de 
Martinuskapel.  

Deze kapel ligt aan de rand van het dorp, aan het begin van een fraai wandelgebied langs de 
Geul.  De Martinuskapel werd in 1932 gebouwd op initiatief van de pastoor. St. Martinus is 
de patroonheilige van de voormalige parochiekerk van Vroenhof. In de kapel staat een beeld 
van St. Martinus van de kunstenaar Charles Vos. 

javascript:imPopUpWin('rondom_st_gerlach.html',0,0,'yes','yes');
javascript:imPopUpWin('rondom_st_martinus.html',0,0,'yes','yes');
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8. We lopen links van de kapel het voetpad in dat langs het sportveld de Kromme 
steeg loopt. Aan het einde van het voetpad bevinden zich 2 bruggen die over de Geul 
liggen. Bij de tweede brug ligt in de molentak het waterrad van de vroegere molen.  

De Geulhemermolen is nu een horecagelegenheid. 

  

9. Als we een rotswoning willen zien dan moeten we de Geulhemerberg 20 meter 
bestijgen. 

 

10. We laten na het bekijken van de grotwoning de Geulhemerberg links liggen en 
slaan rechtsaf de Geulweg in. We vervolgen onze weg en lopen langs de 
Bronsdaelgroeve.  
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In 1944 voerden de geallieerden zware bombardementen uit op Duitsland met als doel de 
Duitse oorlogsindustrie lam te leggen. De Duitsers reageerden daarop door bomvrije 
werkplaatsen voor de Luftwaffe in te richten. Opdracht voor de bouw werd gegeven door het 
opperbevel van de Luftwaffe. Volgens de plaatselijke overlevering zouden hier de 
“Vergeltungswaffen” V-I en V-II zijn gefabriceerd. In feite ging het om een groot opgezette 
revisiewerkplaats voor BMW-motoren voor bommenwerpers. Maandelijks zouden 
tweehonderd tot tweehonderdvijftig motoren worden gerepareerd.  Men heeft vanaf maart 
1944 de groeven aangepast om ze geschikt te maken voor de huisvesting van 
oorlogsindustrie.De leiding bij de bouw had de zogenaamde Organisation Todt, een 
belangrijk militair bouwbedrijf van het Derde Rijk. Deze zette ter plekke veel dwangarbeiders 
in uit onder andere de Noordoostpolder die waren opgepakt bij een razzia naar onderduikers. 
Het complex was tamelijk omvangrijk. Men legde betonnen vloeren in de groeve, verhoogde 
de gangen en verstevigde de pilaren. Er waren werkplaatsen met in totaal 13.000 m2 netto 
vloeroppervlak omvang, waarvan 9.200 m2 ondergronds. In aangrenzende kleine groeven 
werden bomvrije werkplaatsen en een bomvrij benzinestation gebouwd. Er was een volledig 
uitgeruste smalspoorverbinding die de werkplaats verbond met Meerssen en met de op 
enige afstand gelegen testfaciliteiten voor gerepareerde motoren. Daarbij hoorden een 
aantal laadperrons met hijskranen, een onderhoudswerkplaats voor voertuigen en zelfs een 
ondergrondse schuilplaats in de groeve De Ster van Parijs voor de locomotief van de 
smalspoorlijn. Verder werden de wegen in de omgeving en op het complex verbeterd en 
zelfs werd de spoorwegverbinding Maastricht – Aken vanwege dit project verbeterd en 
geschikt gemaakt voor zware transporten. Het was de bedoeling dat men in ploegendiensten 
volcontinu zou gaan draaien. Amerikaanse eenheden namen echter op 15 september het 
gebied rond Meerssen in, toen de werkplaatsen in de Bronsdaelgroeve nog maar gedeeltelijk 
waren afgebouwd en in gebruik genomen. 

 

11. Naast de Bronsdaelgroeve is de ingang van een uitgediende mergelgroeve. Als u 
het bospad oploopt kunt u na ongeveer 200 meter een blik werpen in de groeve.  

Deze groeve wordt nu beheert door stichting de Ark. Deze stichting brengt de natuur weer 
terug. Als het aan de Stichting Ark ligt, krijgt de natuur weer vrij spel in verlaten 
dagbouwgroeven. Dat is iets heel anders dan wat nu gebeurt. Na exploitatie worden de 
wanden trapsgewijs afgedekt met het grind en het tertiaire zand, die eerst op de kalksteen 
lagen en bij de mergelwinning voorlopig werden verwijderd. In het daardoor ontstane 
eenzijdige landschap is nauwelijks plaats voor natuurlijke processen. De mergelgroeven 
vormen vaak fascinerende landschappen.  

12. We lopen weer door tot aan camping het Geuldal. Hier begint het natuurgebied de 
Dellen. Hier mag de natuur zijn gang gaan. Het groen wordt onderhouden door 
Gallowayrunderen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Organisation_Todt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noordoostpolder
http://nl.wikipedia.org/wiki/Razzia
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onderduik
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_Aken_-_Maastricht
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13. Bij uitspanning de Nachtegaal slaan we rechtsaf. We vervolgen onze weg onder de 
tunnel door tot aan de spoorwegovergang. Deze overgang passeren we en klimmen 
een bergje op. Halverwege de berg slaan we links in. We lopen door tot aan de 
kruising. Direct om de hoek bij de kruising bevindt zich op de heuvel een protestants 
kerkje. Bij de kruising slaan we rechts af om vervolgens weer links af te slaan richting 
de markt. Hier komen we bij de basiliek van Meerssen. 

 

Ter plaatse van de huidige kerk bevond zich oorspronkelijk de vroeg-middeleeuwse 
paltskerk, die kort na 1100 onder leiding van de benedictijner monniken werd verbouwd tot 
een romaanse kerk, waar in 1222 het sacramentswonder plaatsvond. Een van de monniken 
van de proosdij had tijdens de viering van de Eucharistie verzuimd water en wijn in de kelk te 
doen. Hij sprak de instellingswoorden over een lege kelk. Bij de breking van de hostie vóór 
de H. Communie stroomde uit de gebroken hostie bloed en water in de kelk. Door dit wonder 
kwamen er pelgrims naar Meerssen en mede ten behoeve van hen werd omstreeks 1318 
een gotisch schip gebouwd van drie traveeën. Bij een volgende bouwcampagne van 1334 tot 
aan het einde van die eeuw, onder leiding van proost Jean de Beaufort, ontstonden het 
hoog-gotisch koor en dwarsschip. 

 

 

Koor en schip werden gescheiden door een muur. Koor als kapel voor de monniken en schip 
als kerk voor de parochianen. Dus twee altaren: in de koorkapel en vooraan in het schip. In 
1465 werd de kerk door huurlingen van de heer van Borgharen in brand gestoken, waarbij 
zich het tweede sacramentswonder voltrok. 
Een jonge boer zag, terwijl hij aan het ploegen was, de brand, snelde naar de kerk, haalde 
het H. Sacrament ongeschonden uit de kerk en kon het zo overhandigen aan de pastoor. 
Toen hij terugkwam op het land bleek, dat een engel van God de akker voor hem had verder 
geploegd.  
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14. We vervolgen onze weg door de Markt te verlaten aan de Noord-Westzijde via de 
Kerkstraat., daarna in de Beekstraat links, weer links in de Stationsstraat en vervolgen 
de weg tussen de Bruggen. Bij een grote bocht nabij de motorzaak slaan we links in. 
We lopen door over de brug bij de Oliemolen. 

 

De Oliemolen in Rothem in de Nederlandse provincie Limburg is een watermolen die 
inmiddels niet meer maalvaardig is. De molen is oorspronkelijk gebouwd in de 18e eeuw. In 
1944, tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de molen ernstig beschadigd door brand, maar 
werd wel gerestaureerd en tot woonhuis omgebouwd. De molen is gelegen aan de 
Oliemolenweg (Geuldalweg). 

15. Indien u de Compostellaroute verder wil lopen kunt u bij de molen van de Olieberg 
rechts naar boven lopen en links de Molenweg in. Bij Daalhof rechts de Loginastraat 
in, verder rechtdoor de snelweg E25 en het spoor oversteken en rechtdoor tot aan het 
Julianakanaal. Hier links langs de Maas tot aan de Sint Servaasbrug in het Centrum 
Maastricht.  

16. We gaan nu weer terug naar het startpunt. Na de brug slaan we weer links af. een 
brug en dan weer links. We lopen door totdat we weer aan uitspanning de Nachtegaal 
komen. We lopen rechtdoor tot voorbij de camping. Bij de volgende splitsing gaan we 
linksaf over de versmalde brug. Deze Mergelsweg was de verbinding tussen de 
mergelgroeve en de grote weg. We vervolgen de route totdat de weg overgaat in de 
verbindingsweg Meerssen-Valkenburg. Hier slaan we rechtsaf. We vervolgen de weg 
tot aan de wegversmalling.  

Vlak voor de wegversmalling ligt een mooi landgoed Hoeve Postwick. Dit gebouw heeft tot 
kort dienst gedaan als woning van de generaal van de Navo gestationeerd in Brunssum. 

 

17. We lopen door en zien op de hoek aan de rechterkant een oude boerderij.   

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rothem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Limburg_%28Nederland%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Watermolen_%28door_water_aangedreven_molen%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog


9 
 

 

18. Daarna vervolgen we de weg tot aan de kruising naar het station. We lopen recht 
door en kijken naar links Hier zien we een heel oud stationsgebouw van hout. Dit 
gebouw is onlangs opgeknapt en gaat dienst doen al vakantiewoning.  

 

19. De tocht loopt ten einde. We komen nog langs een kruis dat aan de linkerkant van 
de weg in de berm staat.  

 

20. We stoppen bij het kruis. We staan even stil of maken en kruis als dank voor deze 
bezinning- en bedevaartstocht rondom het graf van St. Gerlach, de kerk van Gerlach 
en de bedevaartgangers die elk jaar weer in grote getale naar het graf van Jacob 
pelgrimeren.  
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Van oudsher hebben bedevaarten, naar welk bedevaartsoord ook, een religieus karakter: 
pelgrims reisden daar naartoe ten einde daar aanwezige relikwieën te vereren. Ook 
ondernam men een bedevaart ter uitvoering van een aan God gedane belofte, of door  
boetedoening. In de Middeleeuwen werden bedevaarten niet zelden als straf opgelegd door 
kerkelijke of zelfs wereldlijke rechtbanken. Religieuze (of in elk geval levensbeschouwelijke) 
motieven spelen ook thans vaak een rol. Doch een deel van de pelgrims dat tegenwoordig 
naar Santiago reist doet dit vanwege het cultuurhistorische erfgoed op de route, vanwege de 
fysieke uitdaging of om, vaak in samenhang met ontwikkelingen in het eigen leven, geruime 
tijd in een geheel andere omgeving te verkeren. 

21. Tegenover het kruis slaan we rechts de weg in en komen aan bij de start van de 

tocht. U heeft nu een gedeelte van het Jacobspad= de weg naar Santiago de 

Compostella gelopen. De route is gelegen in een rijk natuur en cultuurgebied. Mocht u 

geïnspireerd raken om de hele route naar Santiago de Compostella te lopen of een 

gedeelte van deze route dan verwijs ik u naar deze site:  

Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob | Santiago 

https://www.santiago.nl/       is de vereniging van mensen met belangstelling voor het 

pelgrimsoord Santiago de Compostela in al zijn aspecten zoals; de apostel Jacobus de 

Meerdere, enz. 

. 

 

https://www.santiago.nl/

