Wandeling naar Lourdesgrot en terug, afstand 2,7 km
“In de bossen van de Vaalserberg is, verscholen in het groen, een uniek pareltje te vinden. Het is
wellicht één van de best bewaarde geheimen van Vaals. Bij de bosrand is namelijk een Lourdesgrot
gelegen. De Lourdesgrot werd in 1934 gebouwd en kerkelijk in gezegend. In 1990 kreeg de grot een
grote uitbreiding met kruiswegpark en Calvariegroep. Het complex ligt op een hoogte van 289 meter
boven AP en is daarmee waarschijnlijk het hoogst gelegen heiligdom van Nederland. Vandaag de dag
worden hier nog steeds met regelmaat vieringen georganiseerd . Naast de Lourdesgrot ligt de
kruisweg met rechts en links elk 7 staties, vervaardigd van gedreven koperen platen, die op
witgeschilderde betonnen platen zijn bevestigd. Het ontwerp is van Frans Griesenbrock (Vaalser gla sin-lood-kunstenaar), de uitvoering is van G. Kemmerlink. De Calvariegroep werd eveneens door Frans
Griesenbrock vervaardigd. Aan houten kruisen hangen keramische lichamen van Jezus en de beide
moordenaars die met hem gekruisigd werden. Jezus hangt aan een Y -vormig kruis, de moordenaars
aan een T-vormig kruis” (bron: www.visitzuidlimburg.nl)

Loop vanuit het Labyrint rechts naar Taverne de Grenssteen
Neem achter de Taverne de grindweg naar rechts
Bij de kruising gaat u rechtdoor
Neem daarna de 3e weg rechts (vlak vóór de wei)
Links rood paaltje volgen
Even verderop aan de linker kant bevinden zich de Lourdesgrot, Calvariegroep en
Kruiswegpark
Voor de terugweg loopt u langs het huis, door de ijzeren wegversmalling
Bij de T-splitsing gaat u naar rechts
U passeert (aan de rechterkant) het herinneringskruis van Harrie Ramakers (1934-2008)
“Hij overleed hier op zaterdag 5 januari 2008 ten gevolge van een hartstilstand bij het beoefenen van
zijn geliefde wandelsport” (bron: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl)

Bij het kruispunt gaat u rechtdoor
Daarna 1e weg rechts omhoog (bij bordje Staatsbosbeheer)
Bij T-splitsing gaat u links omhoog
Daarna altijd rechtdoor (u arriveert weer bij Taverne de Grenssteen)
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