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 Meditatieve Wegkruiswandeling Simpelveld - 2021 

Om zelf te lopen 
 

Route:  
1.  Startpunt bij: Kruis op de hoek Markt - Dorpstraat 

 

Van hieruit via Pleistraat bergop naar : 

2.  Kruis op de hoek Rolduckerweg – Oude Molsbergerweg 

 

Rechtdoor naar: 

3.  Grote Kruis in de Baaks (hoek Rolduckerweg - Slagboomweg) 

 

Rechtdoor, circa 500 meter doorlopen tot aan: 

4.  Klein kruis links in de berm 

 

Rolduckerweg oversteken, stukje teruglopen, vervolgens door de Sweijersgewanden, 

onderaan rechts (Rodeput), naar: 

5.  Kruis op de hoek Kanthuisstraat - Rodeput 

 

Weg Rodeput doorlopen, dan linksaf via Pater Damiaanstr. onder brug door, maar dan 

niet richting het voormalige paterklooster (thans Butleracademy), maar direct na de brug 

links afslaan, Rodeputserveldweg volgen tot aan: 

6.  Kruis onder: “Gen 7 Ling” Waalbroek, hoek Rodeputserveldweg - Waalbroekerweg 

 

Bij kruis rechtsaf slaan - Waalbroekerweg: 

Het kruis op hoek Bocholtzerweg – Waalbroekerweg is om kennelijk moverende redenen 

hier weggehaald om aan de overzijde van de weg te plaatsen (de sokkel staat er al).  

We moeten dus verder naar een ander kruis. 

 

De Bocholtzerweg oversteken en rechtdoor onder de spoorbrug en nogmaals rechtdoor op 

de veldweg Rischerkuijlerweg, langs de visvijver. Deze weg helemaal uitlopen. Deze gaat 

over in de Sint-Nicolaasweg. Op het verste punt, waar de weg een V-vorm maakt, staat: 

7.  Kruis op doodlopend stukje Rischerkuijlerweg/Sint-Nicolaasweg (richting N281) 

 

De Rischerkuijlerweg/Sint-Nicolaasweg vervolgen, tot aan de Nijswillerweg. Deze weg 

oversteken en nagenoeg rechtdoor via de Kruinweg richting het Bungalowpark. Volg de 

Kruinweg door dit park. Op het uiteinde van de weg staat het:  

8.  Kruis op de hoek van de Kruinweg en de Akerveldweg/Sint-Nicolaasbergweg 

 

Ga rechtdoor en volg de Sint-Nicolaasbergweg, ga rechtsaf en steek de spoorwegovergang 

over, volg de weg naar rechts en ga de eerste straat links, de St.-Nicolaasbergweg naar 

beneden, onderaan staat het: 

9.  Kruis op de hoek St.-Nicolaasbergweg - Bulkemstraat 

 

Dan Bulkemstraat oversteken, rechtdoor en de Oude Molenstraat volgen, naar : 

10. Kruis in de Oude Molen tegen boerderij-Souren 



Voor de boerderij naar rechts, de berg op (Oude Molenstraat, de "Schräfelerweg"), 

bovenaan: 

11. Kruis op de hoek Kondeleweg - Hennebergweg 

 

Weg naar rechts vervolgen, Hennebergweg, naar: 

12. Kruis op de hoek Stampstraat - Hennebergweg 

 

Bij kruis rechtsaf, via de Stampstraat doorlopen naar: 

13. Kruis op de hoek Stampstraat (bergje richting de Sougnezstraat) - Dr. Poelsplein 

 

 Vervolgens doorlopen naar: 

14. H. Hartbeeld op Dr. Poelsplein 

 

Einde wandeling. Afsluiting. 

 

  

Links het eerste kruis en rechts de laatste statie van de wegkruiswandeling. 

 

Overwegingen, voor bij de 14 wegkruisen (staties):  
Hiervoor zijn verscheidene websites te raadplegen (naar keuze): 
   

1.  Toepasselijk: ‘Een kruisweg in coronatijd’, door Theo Schepens, te vinden via:  

https://www.kn.nl/inspiratie/overweging/een-kruisweg-in-coronatijd/ 

 

2. Kruisweg voor de Sint-Pancratiuskerk van Heerlen: 

 http://www.pancratiuskerk-heerlen.nl/ - ga naar ‘Verdieping’ en vervolgens ‘Kruisweg’ 

 

3. ‘Kruisweg in woord en beeld – Kom en volg mij’, door prof. Tomislaw Ivancic, via: 

https://overwegingen-psalmen.jouwweb.nl/kruisweg 

 

4. ‘Als de graankorrel niet in de aarde valt … Kruisweg meditaties’ (uitgebreid), via: 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=834&id=5734 

 

         Luc Wolters 
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