Routebeschrijving Houthem-Mamelis
lengte 21,3 km
Let op: straatnamen tussenhaakjes zijn niet altijd zichtbaar of aanwezig

Routebeschrijving deel 1 Houthem-Gulpen
1. De start is de St Gerlachuskerk in Houthem. Ga naar de straat en daar rechtsaf de
tuin in van Chateau Gerlach en neem het pad voor langs het Chateau. Aan het einde
van dit pad zie je een beeldengroep waaronder een pelgrim. Ga linksaf langs de
receptie van het Chateau. De receptie is een stempelpunt en je krijgt hier de sleutel
van de pelgrimsrefugio op vertoon van je pelgrimspaspoort als je in de refugio wilt
slapen. Vervolg je weg rechtdoor en ga door een hekje. Direct daarna rechtsaf een
pad op en weer rechts. Je loopt langs de afrastering van de tuin van het Chateau. Je
gaat weer door een hekje en je blijft het pad volgen dat gaat over het brugje van de
Geul. Het pad eindigt bij een hekje en een verhard pad (= Wolfdriesweg). Hier ga je
links af. Dit pad blijven volgen en na verloop van tijd zie je de Geul weer aan je
linkerhand. Bij een 3-sprong blijf je rechtdoor lopen langs de Geul.
2. Je ziet een brugje over de Geul en daar buig je rechtsaf en daarna ga je weer rechts.
Het is nu klimmen geblazen, soms wel tot 15%. Negeer de zijpaden. Als je bijna boven
bent zie je rechts een kruis met “ pelgrimeren is lopend stilstaan”. Je loopt Vilt in, blijf
de verharde weg (=Geulgracht) volgen, steek de rijksweg over en volg de Sibberweg
tot een rotonde. Links zie je daar het gebouwtje van de Sibbergroeve, een
ondergrondse mergelgroeve waar je zelf ook ondergronds kunt. We steken de
rotonde over en gaan verder rechtdoor de Dorpsstraat van Sibbe in. Je komt langs
Kasteel het Sibberhuuske. Je gaat de 1e straat rechts in,=Gatsestraat, en aan het
einde links de Sibberkerkstraat in.
3. Tegenover de kerk is Café Aan de Kirk dat een stempelpunt is. Met je pelgrimspas
krijg je hier een extra kopje koffie. Je blijft de Sibberkerkstraat volgen en je loopt
Sibbe uit en even later IJzeren in, een gehucht in de Gemeente Valkenburg. Bij het
kruispunt rechtsaf de Kapelstraat in. Bij 3-sprong met de Mariakapel en oude
waterput linksaf en direct de 1e straat rechts =Margraterweg. Vervolgens bij het
volgende kruispunt linksaf de Heerstraat. Dan bij de volgende 4-sprong, hier staat
ook een verkeersbord met daarop een Das afgebeeld, ga je rechts het smalle
wandelpaadje op. Daarna volgt weer een 4-sprong van paden en hier ga je linksaf. Bij
de volgende Y-splitsing links aanhouden en bij 4-sprong links (=Scheuldersteeg). Je
komt uit bij een H.Hartbeeld en daar ga je rechts.(= Scheulder Dorpsstraat)
4. Brazzerie PirJoy in Scheulder is een leuke pauzeplaats. Kijk ook even naar de
Mariabeeldjes in de gevels van carréboerderij op nr.60 en 58. Het langgerekte
Scheulder is gelegen aan de oude Romeinse heerbaan, die liep van Maastricht naar
Aken. Aan het einde van de bebouwde kom van Scheulder, (na Scheulder Dorpstraat
11), waar de asfaltweg bij een wegkruis tussen 2 bomen naar rechts buigt, ga je links
de veldweg op. Na ca. 600 m links een pad op door bos. Bij 4-sprong rechtdoor en
ook bij de volgende 4-sprong met verharde weg rechtdoor. Blijf het pad volgen tot
het einde en daar ga je links (=Gerichtweg). Even verder zie je een gedenksteen “Het
gericht”.
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5. Het Gericht was een galgenveld. Tot in de 18e eeuw zijn hier nog executies
uitgevoerd. We gaan hierna rechtsaf. (=Heesselsweg). Even verder kom je langs een
ruïne met een gedenkkruis van een bominslag in 1941. We gaan bij een telefoonmast
rechtdoor en komen in Gulpen uit op een 6-sprong van wegen. Kies hier, na het
wandelpad, de 1e weg links, de Beversbergweg. Bij de 3-sprong aan het einde ga je
rechts (=Dorpsstraat). Je ziet daar het Joodsmonument Gulpen. Even verder kom je
op een sfeervol horecapleintje. Links op de hoek is het VVV-kantoor, een
stempelpunt. Loop rechtdoor en blijf de reling van de Gulp aan je linkerhand volgen,
loop naar links langs 2 boogjes tussen huizen door en steek de Provincialeweg over,
de Deken Schneidersstraat in. Aan het einde de trap op en dan linksaf. Na het
busstation rechtdoor de Oude Akerweg volgen. Je loopt onderlangs de Gulpenerberg.
6. Ga na ca.1,1km aan het einde van een holle weg, vòòr een monumentale boerderij,
links het voetpad op. Het brugje over de oude Geul over. Door een hekje, kijk goed
uit en steek de provinciale weg over. Ga rechtsaf en na een brug het 1e pad links. Je
ziet Kasteel Wittem links liggen en aan het einde van dit pad schuinrechts Klooster
Wittem (=Wittemerallee), een bekend pelgrimsoord. Dit is een stempelpunt. Vergeet
zeker niet de prachtige kapel te bezoeken. We blijven de Wittemerallee volgen en bij
het stoplicht steken we over en gaan meteen links langs het tankstation. We lopen
Partij in. (= Partijerweg) en na een bocht naar rechts en naar links langs een
voormalig klooster de weg blijven volgen. Na de Pallentstraat maar voor het bord
“Einde Partij” links het pad op. Dit pad blijven volgen en zijpaden negeren. Je loopt
hier ook op het pelgrimspad naar Rome en naar Santiago. We steken de provinciale
weg over bij het Zorgdomein Wilderberg, het voormalige Arnold Janssenklooster.
7. Sta hier even stil bij de gedenksteen van de opgepakte verzetslieden. Bij 4-sprong
met kruismonument de Gulkoel, omgeven door een bijzondere tuin, ga je rechtdoor.
Zijpad rechts negeren. Na de volgende 4-sprong met kruisbeeld, waarop tekst
“pelgrimsweg naar Santiago”, het 1e pad links ingaan. Dit pad volgen en bij weer een
4-sprong rechtdoor. Negeer de zijpaden. Aan het einde van dit pad ga je linksaf
(=Mamelisserweg). Aan het einde bij de rotonde linksaf. Hier is de bushalte richting
Aken, Maastricht en Heerlen.
8. Rechts zie je Abdij St. Benedictusberg al liggen. Loop verder en neem de 1e weg
rechts naar de Abdij. Dit is een stempelpunt en voor heren met een pelgrimspaspoort
zijn er slaapplaatsen die je wel vooraf moet reserveren. De Via Coriovallum gaat
verder met het traject Mamelis-Heerlen.
Over de Via Coriovallum
De Via Coriovallum is een tocht van bezinning om even je hoofd leeg te maken. Innerlijke rust is het nieuwe
succes, de nieuwe rijkdom. Maar ook is de Via Coriovallum een pelgrimswandeling en kan een onderdeel zijn
van de Camino naar Santiago de Compostela of naar Rome, tevens een oefencircuit voor hen die er over denken
een pelgrimstocht of lange afstandswandeling te gaan ondernemen. Je kunt 1 tot 6 dagen lopen. De totale
lengte van de route is 90 -110 kilometer maar ook gemakkelijk op te delen in kortere trajecten. Wie 10 km
genoeg vindt, stopt ermee en gaat volgende keer verder. Er is altijd wel een treinstation of bushalte in de buurt.
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Caminootjes
Maar er zijn ook Caminootjes of rondjes van 5 tot 15 km. De pelgrimsroute naar Santiago de Compostela heet
Camino. Je loopt dan altijd over een gedeelte van de Via Coriovallum en dan weer terug naar het beginpunt. En
met een pelgrimspaspoort kun je stempels verzamelen en op sommige plaatsen reductie of andere voordelen
krijgen. Bestellen van een pelgrimspaspoort en alle verdere informatie op vind je op www.viacoriovallum.nl
Daar kun je een lijst met stempelposten, GPX tracks en meer informatie downloaden. Houd er rekening mee dat
niet alle stempelposten altijd geopend zijn
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