CORONA - PELGRIMSWANDELING

Reliekschrijn van de H.Corona
tot 26 juli ’20 te zien in de schatkamer van de Dom van Aken

Van de Sint-Jacobuskerk in Bocholtz

naar de H.Corona in Aken

Van Bocholtz naar de Dom van Aken
► Heen

via Laurensberg en de Lousberg – 12 km

◄ Terug via het Westfriedhof, Gut Melaten en Seffent – 12 km
Of met de Arriva-bus terug:
Lijn 350 vanaf Aken centrum of Schanz (na 1 km) tot Vaals;
daar overstappen op lijn 21
lijn 21 vanaf de Uniklinik (na 4 km) rechtstreeks naar Bocholtz
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WIE WAS DE H.CORONA?
Volgens de legende leefde Corona in de 3e eeuw; ze stierf op 16-jarige
leeftijd de marteldood, opgehangen tussen twee palmbomen. Ze werd al
in de 6e eeuw vereerd in Noord- en Midden-Italië.. Keizer Otto III zou
haar resten, samen met die van St.-Leopardus, in 997 na Chr. van Rome
naar Aken hebben gebracht en in de kathedraal hebben begraven. Een
vloertegel van haar is nog te zien in de Dom van Aken.
In 1910 werden van beiden de loden kisten met de beenderen tijdens
opgravingen uit de crypte gehaald. Op verzoek van de toenmalige
proost, Alfons Bellesheim, moesten de relikwieën bewaard worden in
een speciaal daarvoor gemaakt heiligdom. Het reliekschrijn van 98 kg
werd in 1912 voltooid en heeft de vorm van een kerk. Het werd onlangs
gerestaureerd; wat sneller dan voorzien, omdat haar naam verbonden
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wordt met de actuele coronacrisis. De stoffelijke resten zijn uit eerbied
eruit gehaald en worden apart bewaard in het heiligdom van de Dom
van Aken.
De heilige Corona speelt niet alleen een rol in Aken. In Oostenrijk is een
klein pelgrimsoord, St. Corona am Wechsel, in een bosrijke omgeving.
Houthakkers vereerden haar en baden om haar bescherming. Zij zouden
aan het begin van de 16e eeuw een beeld van de heilige hebben ontdekt
dat in een boomstam was ingegroeid. Toen werd een kapel gebouwd op
de plaats van de huidige bedevaartkerk.

GEBED OM BEHOUD IN DE CORONACRISIS
God, toevlucht in onze nood, kracht in onze onzekerheid en angst,
vertroosting bij ziekte en lijden: wees ons nabij en genadig,
nu wij wereldwijd de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen;
wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Voor wie aan de gevolgen ervan zijn overleden,
bidden wij, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden ook voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren
in hun werk ten dienste van heel de samenleving.
Wek in ons het vertrouwen dat U met ons bent
met uw zorg en uw trouw
nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Dat vragen wij op voorspraak van de H.Corona en al uw heiligen,
door Christus onze Heer. Amen.
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Vertrekpunt is de St.-Jacobuskerk in Bocholtz (NL).
Vanaf de (gratis) parkeerplaats achter de kerk wandelen wij links de
Kerkstraat uit. Op de T-kruising met de Wilhelminastraat gaan we
rechtsaf en op de kruising met een groot wegkruis links de Min. Ruijsstraat in. Die gaat over in de Akerweg. We volgende dit nu smalle weggetje ongeveer 1 km, en passeren ter hoogte van een links staande
windmolen de grens, voor autoverkeer geblokkeerd met betonnen
‘legostenen’. Dit asfaltweggetje buigt dan naar rechts af en steekt een
spoorlijntje over van de lijn Simpelveld-Vetschau, dat nu soms nog in
gebruik is bij de toeristische stoomtreinmaatschappij ZLSM. Meteen na
het bruggetje gaan we rechts een graspad op.
Aan weerszijden van het spoor zien we de betonnen resten van de Siegfriedlinie. Deze ‘Westwall’ is een Duitse verdedigingslinie van ruim 630
km: vanaf Kleef tot Zwitserland, die in opdracht van Hitler werd gebouwd vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Direct na de bosschage gaan we links door de wei en lopen nu lángs de
Siegfriedlinie, links van ons. De betonnen resten zijn nauwelijks zicht-5-

baar vanwege de bosschage. Om ons heen staan grote windmolens. We
komen op een asfaltweggetje. We gaan hier, bij een zitbank naar rechts
en na 40 m links een stenig weggetje op. Op een T-kruising nemen we
het weidepad naar links en gaan rechtdoor naar en door de bosrand. Dit
bospad, dat soms modderig kan zijn, buigt naar rechts en na ca 900 m
komen we weer uit het bos.
Vóór ons zien we de markante kerk van Laurensberg. Links is de
grensoverschrijdende autoweg A2. En schuin rechts achter ons op de
hoek staat een klein houten kruis als vervanger van een groot kruis
waarvan alleen de sokkel er nog staat.

We gaan de weg op naar rechts, maar voordat die het bos ingaat, nemen we naar links het dalende graspad. Bij een alleenstaand huis komen we op een drukke straat die we links opgaan over een wandelstrook. We passeren een imkerij en bereiken Laurensberg.
Op een T-kruising met een voorrangsweg steken we schuin rechts over
en gaan tussen twee witte huizen (het rechtse met een dubbelkoppige
adelaar) de Laurentiusstraat in en komen uit bij de St-Laurentiuskerk.
We gaan de trap omhoog en dan linksom naar de ingang. (5 km)
Al in 870 stond hier een kerk. In
de 15e eeuw kwam er een nieuwe kerk die in 1780 door brand
werd verwoest. In 1912 werd die
herbouwd, maar in 1975 opnieuw door brand getroffen. De
kerk kreeg daarna een modern
interieur met o.a. glas-inloodramen van Ludwig Schaffrath (in 1991). Door de glazen
deur zien we ook enkele 16e en
17e eeuwse beelden.

De kerk uitkomend wandelen we rechtsom en gaan achter de kerk het
trapje af langs het kerkhof.
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U kunt ook een ommetje maken over het mooie kerkhof op de helling,
en dan onderaan links de uitgang weer nemen.

Onderaan, met rechts de in/uitgang van het kerkhof, gaan we rechts
langs Blumenhaus Dückers en nemen na 60 m linksaf het voetpad, de
Hangweg, tot aan de T-kruising. Hier gaan we links de Orthstrasse omhoog en bereiken een brede groenstrook die we rechts op gaan.
We wandelen rechts om een speelparkje heen en gaan door een spoorviaduct. We slaan rechtsaf (Am Treut) en nemen de 1e weg links, een
doodlopende weg. Aan het eind daarvan dalen we via een trapje af naar
de drukke Roermonder Strasse. We gaan rechtsaf naar een kruispunt
met verkeerslichten, steken naar links over en wandelen de Schlossparkstrasse in. We negeren de zijstraat links, Tittardsfeld, en gaan meteen daarna rechts een hoge dijk op via een zigzagpad met een witte
reling. Boven volgen we het brede rechte bospad rechtdoor.
We wandelen hier over het voormalig traject van de spoorlijn Aken Düsseldorf dat hier dienst deed tussen 1846 en 1900.

We komen bij een lange picknickbank en kunnen al schommelend uitkijken op de 264 m hoge Lousberg vóór ons.
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Wij lopen via trappen opnieuw zigzaggend omlaag. Beneden gaan we
links over de grindweg met links van ons de bosrand. Bij een tunneltje
blijven we rechtdoor wandelen, nu over het trottoir, en bereiken de
toegangspoort van Schloss Rahe. We gaan links het park in. (7,5 km)
(In het weekend is de poort gesloten. Loop dan verder langs het hek.
Vóór het gebouw rechts nemen we rechts tussen paaltjes het paadje.)
Schloss Rahe is een voormalige waterburcht, voor het eerst vermeld in
de 14e eeuw. Het huidige gebouw dateert uit 1787. Sinds 1982 is het
o.a. een conferentieoord en feestlocatie.

In het park gaan we meteen rechts langs het kasteel. Over de brug gaan
we bij de slagboom rechts langs de parkeerplaats naar de in/uitgang.
Links staat de Rathsmühle, die bij het kasteel hoorde. Meteen rechts
naast de ingang staat een grote molensteen. Het grote gebouw achter
de molen was de graanschuur. Het oude gebouw tegenover de poort
stamt uit de 15e /16e eeuw. Vermoedelijk diende het als wachttoren
van het kasteel en als onderkomen van de wachtsoldaten.

We gaan de poort uit, dan even naar rechts en na 25 m linksaf tussen
paaltjes door. We wandelen over het graspad met links de Wildbach.
Op de terugweg komen we bij Seffent langs de bronnen ervan. Dit
beekje komt uiteindelijk in de Wurm uit.

We steken een houten brug over en wandelen rechtdoor over het
grindpad dat verderop naar rechts afbuigt naar een trapje. We gaan dat
af en meteen daarna over een stenen hellinkje links verder omlaag. We
gaan door een tunneltje en volgen het pad rechtdoor.
Via een bruggetje met hoge reling steken we de Wildbach over, buigen
meteen linksaf en bij een wegwijzer gaan we rechtsaf de straat op naar
de Lousberg.
Zijwegen negerend volgen we de weg omhoog tot bij een rijtje huizen.
Tegenover huisnummer 203 gaan we links een trapje op. (9,5 km)
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Het trappenpaadje gaan we links aanhoudend omhoog (richting
Weissenweg). Waar die route links via enkele treden weer afdaalt,
blijven we omhoog lopen en komen op een half verhard breed bospad.
Dat volgen we naar links tot het uitkomt op een bredere asfaltweg. Dat
volgen we 40 m tot een Y-splitsing waar we schuin rechts weer een
breed bospad omhoog gaan. Vóór ons zien we een ‘schuilparaplu’; we
gaan daar links via een trapje naar toe en nemen daar het pad rechtsaf
omlaag. Al dalend gaan we op de T-splitsing naar links verder omlaag en
gaan op een ‘dubbele weg’ naar rechts langs de bosrand (asfaltweg en
een breed voetpad) en komen zo op een ruime zessprong.
Links hebben we mooi uitzicht. We zien het sportpark Soers met de
lichtmasten van het ‘Reitstation’ (40.000 plaatsen, CHIO springpaardentoernooi). Daar staat ook het Tivoli-voetbalstadion van Alemannia
Aachen (33.000 plaatsen).
Op de zessprong staat
links een kunstwerk
‘Bauersfrau und Teufel’;
op een infobord op de
grond lezen we de sage
van de boerin die de duivel voor de gek hield. Uit
kwaadheid deed hij hier
de Lousberg ontstaan.

We gaan schuin ertegenover de Salvatorberg omhoog, nemen links het
trappaadje, en komen bij een kruiswegstatie. We gaan daarvóór links
via een straatje verder omhoog en nemen het eerste pad scherp naar
rechts en bereiken zo de ingang van het Salvatorkerkje. (11 km)
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In dit sobere kerkje vertelt
een informatiebord over de
historie ervan en over het
klooster schuin erachter.
Daar woonden van 1949
tot 2012 paters oblaten van
Maria.

Uit de kerk komend gaan we schuin links het trapje af en lopen door tot
een muur. Die volgen we naar rechts en nemen dus het paadje links
naar beneden. Na huisnummer 2 gaan we de trap omlaag en gaan dan
langs de Kupferstrasse links verder naar beneden tot verkeerslichten.
We steken eerst de Ludwigsallee over en gaan achter de oude toren
naar de volgende verkeerslichten. Ook de Saarstrasse steken we over en
komen op de Veltmannplatz met vóór ons een vijver. Daar wandelen we
links omheen en gaan dan rechtdoor de Hermannstrasse in. Op een
kruising dalen we rechtdoor verder af: Bergsdriesch. Bij verkeerslichten
steken we schuin links over en gaan de Neupforte op. Vervolgens nemen we de 1e straat links: Mostardstrasse. Op de T-kruising slaan we
rechtsaf, wandelen over de Markt en nemen 100 m verder de eerste
straat links: de Johannes Paulus II-straat, en bereiken zo aan de linkerzijde de Aachener Domschatzkammer.
De schatkamer is elke dag open van 10.00 tot 18.00 uur (op maandag
tot 14 uur).Toegang € 5,- pp. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar in de
Dominformation aan de overkant. U kunt er ook een pelgrimsstempel
krijgen als bewijs dat u de pelgrimstocht naar Aken hebt volbracht!
In de Domschatzkammer is prachtige kerkelijke kunst te zien. Ook de
onlangs gerestaureerde reliekschrijn van de H.Corona en Leopardus is
er tijdelijk tentoongesteld. Daar is uitvoerige informatie te lezen.
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Vanuit de Domschatzkammer links de hoek om gaand, komen we op de
Domhof met aan het einde de ingang van de Dom van Aken. (12,5 km)
De Dom van Aken is voortgekomen uit de hofkerk van Karel de Grote.
Het centrale achthoekige deel werd tussen 796 en 804 gebouwd naar
Byzantijnse voorbeelden. De kroonluchter is een geschenk van keizer
Frederik Barbarossa. Later zijn er belangrijke gotische en barokke uitbreidingen geweest. In de Paltskapel staat de gouden schrijn met sinds
1215 het gebeente van Karel de Grote. Op de houten troon zijn meer
dan dertig keizers en koningen gekroond.
De Dom groeide in de Middeleeuwen uit tot een belangrijk pelgrimsoord vanwege de relikwieën die worden bewaard in de Mariaschrijn.
Ze worden eens in de zeven jaar ‘aan het volk getoond’ tijdens de Heiligdomsvaart. De eerstvolgende keer is in 2021.

In de Dom is links
vooraan een zwarte
vloertegel te zien
met de naam van
de H.Corona.

Ruimte voor een pelgrimsstempel:
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TERUGWEG: DOM VAN AKEN – BOCHOLTZ (12 km)
Komend uit de Dom gaan we rechtuit terug over de Domplatz, door de
ijzeren poort. Links staat een informatiezuil over Aken als pelgrimsoord.
We gaan schuin naar links, de Annastraat in, passeren de evangelische
Annakerk en komen uit op een drukke verkeersweg (links heet die
Alexianergraben). Deze weg steken we over en na 20 m gaan we op een
Y-splitsing naar rechts: de Rosstraat. We passeren een achthoekig wit
Mariakapelletje aan de linkerkant, steken de Stromgasse over en gaan
de Mühlenberg op. We nemen de eerste weg naar rechts (Jakobsplatz)
langs de St.-Jacobuskerk.
Aken was een belangrijk verzamelpunt van pelgrims naar Sint-Jacobus
in Spanje. Het in 1987 opgerichte Duitse St.-Jacobusgenootschap heeft
haar zetel in Aken. Vanaf de doopkapel van de Dom trokken de pelgrims
langs de St.-Jacobuskerk richting Luik of richting Maastricht.
De huidige St.-Jacobuskerk werd tussen 1877 en 1881 gebouwd als
vervanging van een oud kerkje uit de 12e eeuw. De toren is met zijn 87
meter de hoogste van de stad.

Uit de kerk komend steken we langs een Calvariegroep over naar de
Vaalser Strasse en dalen naar links af naar het spoorviaduct onder het
treinstation Aachen-Schanz.
Hier is een bushalte van de frequente Arrivalijn 350 die rechtstreeks
naar Vaals (Wittem en Maastricht) gaat. In Vaals kunt u overstappen
op lijn 21 naar Bocholtz.

We steken bij verkeerslichten over en volgen de Vaalser Strasse nog
200 m schuin naar rechts en slaan dan rechtsaf de Gartenstrasse in. Na
100 m verlaten we die weer en gaan linksaf het Westpark in. We komen
langs een speeltuintje links van ons en direct erna, op een vijfsprong
met een dikke boom, nemen we het tweede pad naar links. We vervolgen die min of meer rechtuit, ook waar het park smaller wordt. Zo verlaten we het park weer bij de bushalte aan de Welkenrather Strasse.
We steken over naar de Weststrasse en passeren enkele supermarkten.
De weg buigt rechts onder een viaduct door en gaat langs sportvelden
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(rechts). We komen weer op de Vaalser Strasse, gaan naar rechts onder
het spoor door en dan meteen rechts omhoog, de Bleiberger Strasse op.
Na 100 m gaan we links de Westfriedhof op. (15,5 km)
Meteen erna nemen we schuin rechts de brede asfaltlaan en komen
langs het neogotische ‘Capo Santo’ vol grote grafmonumenten.
In 1890 werd deze katholieke begraafplaats aangelegd. Centraal ligt
hier deze overdekte arcadegalerij. In de vrij toegankelijke arcaden is
het thema lijden, dood en verrijzenis van Christus duidelijk favoriet.
Hier werden vroeger de rijke mensen uit Aken en omgeving begraven.

We wandelen langs ‘Campo Santo’ en komen op een vijfsprong met op
een graf een wit Christusbeeld. We gaan het 2 e pad naar rechts, dus
rechts van dat beeld.
We passeren, links van ons, 148 graven van in krijgsgevangenschap
gestorven Sovjetsoldaten.
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We gaan rechtdoor tot een T-splitsing van asfaltpaadjes met een hoeksteen met nr 63 en lopen rechtdoor via het graspaadje, dat na 40 m
uitkomt op een asfaltweggetje. Hier gaan we naar rechts en wandelen
na 70 m schuin naar links het kerkhof weer uit.
We steken meteen de weg recht over en wandelen het volgende park
in. We houden links aan en lopen min of meer parallel met de verkeersweg links achter de bosjes. Zo buigen we uiteindelijk naar links naar een
straat die hier eindigt. Links gaan we een lange fiets- en wandel- brug
over met in het midden een parkeergarage.
We gaan rechtdoor naar beneden en komen bij een informatiebord dat
ons vertelt over de Königsweg; en rechts is Gut Melaten. (17 km)
Hier is ook te lezen over de plechtige intocht van de latere keizer Karel V
die op 23 oktober 1520 in Aken tot koning gekroond werd. De laatste
nacht tevoren bracht hij door in kasteel Wittem.
De grote hoeve aan de overkant was in de Middeleeuwen
een leprozerie, waar melaatsen buiten de stad in afzondering leefden. ‘Melaten’ komt
van het Franse ‘mal ladre’: de
ziekte van Lazarus.

Links is het universiteitsziekenhuis ‘Uniklinik’ met 1.600 bedden; qua
gebouw een van de grootste ziekenhuizen van Europa. Het werd in
1984 in gebruik genomen. De bouw kostte 2,06 miljard DM; 3,5 keer
zoveel als aanvankelijk begroot.
Deze wijk van Aken wordt bepaald door de RWTH: de RheinischWestfälische Technische Hochschule, met 45.000 studenten de grootste technische universiteit van Duitsland.
Vóór de ‘Uniklinik’ is de eindhalte van de Arrivabus lijn 21 die via Vaals,
Bocholtz, Simpelveld en Heerlen naar Hoensbroek rijdt (uursdienst).
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Direct na Gut Melaten gaan we rechtsaf en komen bij de kruidentuin
Karlsgarten. Die is doorgaans geopend; we wandelen er doorheen en
verlaten die weer door het poortje aan de overkant (poortjes goed sluiten! Toch op slot? Loop dan rechtdoor naar de grindweg; daar links.) We
wandelen door de boomgaard met oude fruitsoorten en komen naar
rechts afbuigend op een grindweg, de Rabenthalweg. Die gaan we naar
links op tot vlak voor een driesprong. Hier, tegenover een vijver, gaan
we rechtsaf en meteen linksaf bij een informatiebord over Seffent en de
Wilkensberg. We volgen dit voetpad onder langs de heuvel. Rechts afbuigend komen we bij een bronnengebied aan beide kanten van de
weg, de ‘zeven bronnen’.
Feitelijk tellen we méér bronnen; samen vormen ze het begin van
de Wildbach, die we op de heenweg, voorbij Laurensberg, een
stukje hebben gevolgd.
We gaan over een
bruggetje. Het pad
volgt nog even de
beek en komt uit in
buurtschap Seffent.
We steken de weg
over en nemen
langs een mooie
witte hoeve de
kasseienweg
rechtdoor omhoog.
Op een T-kruising gaan we links verder ophoog tot aan de Herzogweg.
Die volgen we naar links en slaan na 60 m rechtsaf, een weggetje verder
omhoog. Dat lopen we helemaal af tot een T-kruising. We gaan op de
straat even naar links en dan rechtsaf een karrenspoor op.
Dat volgen we rechtdoor, steken een kruising van veldwegen over en
gaan bij een volgende kruising naar rechts een asfaltweg op. Hier is links
op de hoek een zitbank en een groot, maar eenvoudig houten kruis .
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Het is moeilijk te zien, maar
daarop staat iets bijzonders:
een glimlachende Christus.

Bij dit kruis gaan we rechtsaf Nederland weer binnen. Op een Y-splitsing
nemen we vóór een kunstwerk rechts een smalle weg tot een T-kruising
in buurtschap Vlengendaal. We gaan linksaf naar een spoortunneltje
met verkeerslichten. We wandelen rechtdoor Bocholtz binnen en op de
Wilhelminastraat gaan we linksaf naar de kerk.

Dit is een uitgave van de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden
● De SPV organiseert een tiental groepswandelingen per jaar naar ‘heilige plekjes’ in met name Zuid-Limburg en de grensstreek.
● De SPV geeft pelgrimsgidsen uit om ook individueel
op tocht te gaan: naast routebeschrijvingen is er speciale
aandacht voor religieus-cultureel erfgoed onderweg.
Voor meer informatie: www.spvlimburg.nl

Dit boekje (prijs € 2,50) is verkrijgbaar bij Kloosterboekwinkel Wittem,
Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem; tel. 043 450 2332.
www.kloosterboekwinkelwittem.nl
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