
Routebeschrijving Rolduc variant Via Coriovallum 
van Bocholtz via Kerkrade naar Heerlen 

lengte 20,2 km 

Let op: straatnamen tussenhaakjes zijn niet altijd zichtbaar 

 

1. Je vertrekt bij de St Jacobuskerk in Bocholtz. Café Oud Bocholtz, tegenover de ingang 

van de kerk, is een stempelpost. Als je het café uitkomt ga je rechts langs de kerk, langs 

het beeld van St. Jacobus en om de kerk heen. Vóór huis met nummer 22 ga je rechts 

een pad op en loop je rechtdoor de straat in (=Beatrixstraat). Aan het einde links, 

Wilhelminastraat. Bij driesprong rechts aanhouden Prins Hendrikstraat in en bij de 

volgende viersprong rechts af, de Emmastraat die overgaat in de Paumstraat. Aan het 

einde, bij Hoeve Overhuizen, ga je links af. Deze weg (=Preutersweg) aanhouden en ca 

500 m. blijven volgen en bij de 3 sprong naar parking links aanhouden. Aan het einde 

oversteken en rechtsaf (= Stevensweg). Je gaat onder de snelweg A76 door. Na viaduct 

rechtsaf en daarna de 1e weg links. Je loopt achter de gebouwen van bedrijvenpark 



Avantis. Zijpaden links negeren en pad blijven volgen. We lopen nu Duitsland in. Je komt 

langs een grenskruis en een eeuwenoude Akense grenssteen, De Drieherenpaal. Even 

verderop loopje door een holle weg. Bij 4 sprong met wegkruis rechtdoor de 

Oberdorfstrasze van het dorp Horbach in.  

2. Bij het kruispunt bij de Sankt Heinrichkirche ga je rechts af (= Horbacherstrasze).  We 

vervolgen de Horbacherstrasze. Voorbij de bushalte lijn 44 naar Heerlen neem je de 1e 

straat links (Bremenberg). Na huisnummer 32 rechts een veldweg op 

(=Geuchterfeldweg). Bij 3 sprong links aanhouden en ook bij de volgende 3 sprong 

links.(= Putz Eichweg). Aan het einde rechts (=Scherbstrasze)Je komt langs de Fatima 

kapel, daarna 1e links. (=Heydenstrasze). Let hier op de kerstgroep in een nis van een 

boom. Vervolgens bij de 1e driesprong links aanhouden, bij de 2e 3 sprong rechtdoor 

(weg naar slot) en bij de 3e driesprong rechts. Je komt rechts langs slot Wassenburg 

Haus Heyden. Vervolg het pad en ga de 1e rechts ( = Pannesheiderstrasze). Een  spreuk 

in de Hubertuskapel herinnert aan het pelgrimsverleden. Na 80 m links een pad in, een 

brugje over de Bleyerheiderbach en je loopt weer Nederland in. Paden rechts negeren. 

Je loopt steeds parallel aan de Bleyerheiderbach. Dit pad blijf je tot het einde volgen en 

daar gaat het pad schuin rechts omhoog, een trapje op en je komt uit bij de rotonde van 

de Hamstraat in Kerkrade met een standbeeld van de Klankstad. 

3. Steek de Voorterstraat over, laat de rotonde aan je linkerhand en ga, in de Dominale 

Mijnstraat, direct rechts het wandelpad op. Bij de 1e splitsing links aanhouden. Je loopt 

parallel aan het fietspad dat je soms ziet tot de Mijnschacht. Na deze voormalige 

Mijnschacht Nulland blijf je de weg volgen tot een rotonde. Ga links af en bij de 

volgende rotonde rechts. De grens met Duitsland loop hier precies in het midden van de 

straat. Vòòr de volgende rotonde ga je links het wandelpad op tot weer een rotonde 

waar je rechts oversteekt. Je loopt door de heyerdallaan parallel aan de parking Abdij 

Rolduc in.  

4. Verlaat Abdij Rolduc zoals je bent binnengekomen, loop rechtdoor en ga voor de 

rotonde rechts het Kanunnik Kruyderpad op. Rechts zie je Mariakapel Rolduckerveld. 

Vòòr de volgende rotonde ga je links af de Aibertuslaan in, blijf aan de linkerkant lopen 

en bij weer een rotonde ga je linksaf de Zonstraat in. Dan richting centrum de 

Niersprinkstraat blijven volgen tot  een 4-sprong. Daar ga je rechts af de Koningsweg op. 

Kies hier het parallelle wandelpad door het plantsoen. Het pad gaat verder door een bos 

en aan het einde loop je door een voet/ fietstunneltje tot de 4 sprong met 

verkeerslichten.  

5. Draai hier 180 graden de Brugmolenweg op. Neem het parallelle voetpad dat na ca 50 m 

het bos indraait. De Anstelbeek zie je aan je linkerkant opduiken en deze blijf je volgen. 

Je loopt het Anselerbeekdal/Craneweyer in. Je gaat over een brugje. Zijpaden links en 

rechts negeren en na weer een brugje zie je aan de overkant van een vijver Kasteel 

Erenstein liggen. Ga hier rechts en volg het pad. Asfaltpad oversteken en rechts loopt de 

Anstelbeek. Links ligt een vijver maar door de begroeiing is die slecht zichtbaar. Het pad 

blijven volgen dat smal wordt en bij de vijver uitkomt. Het blijft een avontuurlijk paadje 

dat bij een stalen brugje uitkomt. Ga op de asfaltweg links en vervolgens de 1e weg 

rechts. Daarna weer de 1e links richting Botanische tuin. Daarna een pad rechts van de 

Stichting Limburgs Landschap in. Bij de T splitsing links over en houten vlonder. Je loopt 



een pad met trap omhoog. Bij een bankje ga je links de asfaltweg op langs het hek van 

de parking. Links in de bossen ligt Gaia Zoo, de mooiste dierentuin van Nederland.  

6. Steek bij de rotonde de buitenring N300 over en bij 2e rotonde naar rechts meedraaien.  

(= Dentgenbachweg). Ca 150 m na de 2e rotonde scherp links een pad op. Dit pad blijven 

volgen en de zijpaden links en rechts negeren. Aan het einde van het pad rechts (= 

Seghemanstraat) en weer aan het einde rechtsaf de Strijthagenweg op. Tegenover 

Strijthagenweg 125 linksaf een breed rood/zwart pad op. Zijpaden negeren. Aan het 

einde rechts. (=Oude Tunnelweg).  

7. Bij T-splitsing de Tunnelweg schuin oversteken het Winselerpad op. Let op voor fietsers 

want het is een wandel/fietspad. Aan je rechterhand zie je het Winselerhof liggen. 

Daarna pad links volgen richting Top Wilhelminaberg en dan 1e pad links, de trap op en 

direct links.  Bij Y splitsing links aanhouden. Achterlangs de Manege lopen tot parking 

met de Gedachteniskapel van de mijnwerkers. (Aan de achterzijde van het gebouw 

rechts heb je Mijn Lunchcafé.) Na de kapel rechts het pad op langs oude mijnspoorrails. 

Aan je rechterkant zie je Snowworld. Na het einde van de spoorrails 1e pad links en je 

komt op een weg uit (=Hofstraat). Ga linksaf en steek over en bij 4-sprong rechts de 

Heistraat in.  

8. Oversteken en direct links het pad op. Dit pad, verhard, weide, verhard tot het einde 

volgen maar blijf achter de huizen lopen. Aan het einde links de voetgangers/fietsbrug 

over. De weg oversteken, rechts af en daarna links het pad op.  

9. Aan het einde van dit pad is de Corisberghoeve. Steek de weg over en naar rechts het 

pad op. Hier sluit de Rolduc variant aan op de route van Mamelis naar Heerlen. 
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Over de Via Coriovallum 

De Via Coriovallum 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. 

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. Hou er rekening mee dat niet alle stempelposten altijd geopend zijn! 

 

http://www.viacoriovallum.nl/

