
Startpunt :  Bezoekerscentrum Land van de Heerlijkheden te Leur Terrein ‘de Rozenkrans’
Op de hoek Stompendijk/ Veldsestraat bevindt zich het terrein met de naam 
Rozenkrans. Onder het maaiveld bevinden zich de fundamenten van 1 of 2 hoeven 
waar de lekenbroeders waren ondergebracht. Let op de omgrachting. 

Kerk te Leur 
In 1311 verkregen de Cisterciënzers van Kamp de rechten over de aan Maria 
geweide kerk te Leur. Leur was een van de oerparochies van het aartsbisdom 
Keulen. Het eerste kerkje was niet meer dan een zaalkerkje. De Cisterciënzers 
vernieuwden de kerk in baksteen. Het priesterkoor werd in de gotische tijd 
opgetrokken. Op het gewelf van dit koor zijn figurale schilderingen onder andere 
van St. Bernard van Clairvaux. De heuvel achter de kerk is mogelijk het restan 
van een motteversterking, waar de kerk bij hoorde.

Vanuit bezoekerscentrum links de Van Balverenlaan
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67, 68 

De middeleeuwse dorpskerk van Hernen

 

(anonieme tekening18de eeuw)

In 1367 bouwden de heren van 
Hernen aan de oprit van het 
kasteel van Hernen een 
eenbeukig gotisch kerkje. 
Tussen 1891-1893 is dat kerkje 
afgebroken en ervoor in de 
plaats kwam de St. Judocuskerk. 
Het is een prachtig voorbeeld 
van een neo-romano-gotische 
kerk. 

St.Judocuskerk te Hernen

∞

 

richting 71

Steenovens Stompendijk
Het is zeer aannemelijk dat de 
Cisterciënzers de ovens oprichtten. 
Zij hadden stenen nodig  voor de 
vergroting van kerken van onder 
andere in Leur en Bergharen maar 
ook van de boerderijen zoals de 
Munnikenhof en de Sunten in 
Bergharen. Het is aannemelijk dat 
ook de Heren van Hernen hier 
stenen lieten bakken voor hun 
kasteel.
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71, richting 72, echter voor 72 links Veldsestraat

Voormalige Mariakerk , Veldsestraat

 

12
In de vijftiende eeuw vergrootten de Cisterciënzers de kapel, die tot 1400 onder Leur 
viel, tot een pseudo-basiliek (onder één dak) in baksteen. Het Koor werd afgebroken 
1824.
keren, eind links ∞

 

72, richting ∞

 

90

St.Annakerk met daarin originele Piëta, Dorpsstraat 48
De aan St.Anna te Drieën gewijde neo-gotische kerk is gebouwd in 1893. Imposant is 
de viering (ruimte  tussen schip,transept en koor)  De kerk bevat een een aantal 
belangrijke kunstwerken: doopvont ( bekken 13de eeuw), St.Anna te Drieën (16de 
eeuw)  en een Pièta (Maria met op schoot de gekruisigde Christus)  uit  de16e eeuw.
∞

 

90, op T-splitsing

 

aan linkerzijde halfverhard pad naar Kapelberg

De naam Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods

 

gaat terug naar 
de 14e eeuw toen hier de Cisterciënzers de Mariaverering 
begonnen. In de kapel plaatsten zij een Pieta. Gedurende 
Reformatie werd kapel gesloopt. Er werd op die plek een 
lindeboom geplant (’t heilig bumke). Door de 
watersnoodramp van 1926 kwam de Kapelberg weer in 
beeld. In 1947 werd de eerste steen gelegd voor de huidige 
kapel. Sindsdien staat de Kapelberg weer in de 
belangstelling. Jaarlijks zijn er processies.

De houten Pieta uit 1500 (opname 1986)

Deze beltmolen uit 1904 staat op de plaats van een 
houten standaardmolen, die in 1903 is afgebrand. De 
oudste gegevens van een molen op deze plek gaan terug 
naar 1313. Zoals reeds genoemd kochten de 
Cisterciënzers van Gerard van Edichem de nog niet in 
hun bezit zijnde Molenberg, met molen- en windrecht. In 
de Nieuwjaarsnacht van 1486 werd deze molen door 
blikseminslag vernield. Op een 17de-eeuwse kaart van 
Bergharen e.o. komt eveneens een houten standerd- 
molen op deze plaats voor.  

Maria- Kapel- of Molenberg en kapel, hoek Molenweg/Elzendweg

Molen ‘de Verrekijker’



Vanaf  ∞

 

89 rechts Wijksestraat

Aan de Wijksestraat bevond zich voormalige Cisterciënzerhoeve  Sunten.
Eind Wijksestraat

 

links richting ∞

 

71

De voormalige kloosterhoeve de Alde Winckel
was een hoeve, toegankelijk vanaf de Stompendijk ter hoogte van de Tolbrug. 
Deze hoeve brandde af eind 19e eeuw.
∞

 

71, 68, 67, richting 66 bezoekerscentrum

Statie
Het kruiswegpark begint meteen rechts van de hoofdingang. De tableaus zijn 
van de Maldense kunstenaar Jacques de Maris. (1950)  
Terug naar Molenstraat
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90), daar links, ∞89 

Cisterciënzers
Fietsroute Leur-Bergharen-Leur

(links van kruispunt) Dit was de voormalige uithof 
de Munninckhof. Vanuit deze hof werd de 
ontwikkeling  van de landbouw ter hand genomen. 

Infocentrum 
startpunt
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