‘De eindjes aan elkaar knopen’
Wandelen door Gennep met knooppunten
www.gennep.nl
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‘De eindjes aan elkaar knopen’
Waar de Niers langs kronkelwegen
Bij een burcht de Maas ontmoet
Wenkt u Gennep vriendelijk tegen
Biedt u zijnen welkomstgroet
Welke woorden zijn beter om u welkom te heten dan die in het eerste couplet van het Genneps
volkslied? Als u met dit boekje op stap gaat, zult u erachter komen hoeveel Gennep u te
bieden heeft. Het land van Maas en Niers is in landschappelijk en cultuurhistorisch opzicht
rijk bedeeld. Uitgestrekte heidevelden en rivierduinen, gevarieerde bossen, open akkers,
beekdalen, vennen, plassen en een rivierdal met Maasheggen vormen samen een bijzonder afwisselend landschap. En dat alles vindt u in en rondom een kleine vestingstad en vier
charmante dorpen met de meest uiteenlopende bezienswaardigheden.
Dat Gennep een keramiekstad is, zult u onderweg op verschillende plaatsen ontdekken; er zijn echter nog veel meer kunstenaars
in de Niersstad gevestigd. Bij een aantal
kunt u een kijkje gaan nemen. Maar ook bij
museum Het Petershuis bent u van harte
welkom, evenals in het interactieve bezoekerscentrum van de Martinustoren. Op een
achttal locaties verspreid over de gemeente
ziet u opvallende beelden van de Gennepse
kunstenaar Richard Smeets: ‘Luisteren naar
Fluisteren’. De beelden herinneren aan de
bewoners van de voormalige instellingen
‘Maria Roepaan’ en ‘Augustinusstichting’
voor mensen met een verstandelijke beperking (zie www.sporennalaten.nl). En natuurlijk is het goed toeven op de vele gezellige
terrasjes en in de genoeglijke restaurantjes
die Gennep heeft. De gemeente maakt niet
voor niets deel uit van ‘Smaakparels’ met
smakelijke activiteiten voor het hele gezin
(zie www.smaakparels.nl). Kortom: u zult
zich hier geen moment vervelen!
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Knooppunten
Dit boekje biedt u acht wandelingen via het knooppuntennetwerk, in totaal meer dan 50
km. Alleen de stadswandeling is niet bewegwijzerd. De routes variëren in lengte van 3 tot
8,5 km. U kunt ze in twee richtingen lopen. Op de informatieborden bij de startpunten en
op de kaartjes in dit boekje staan de knooppunten 48 en de tussenliggende afstanden
aangegeven. De bezienswaardigheden 4 per wandeling zijn genummerd. U vindt ze
terug op het kaartje bij de tekst. De knooppunten onderweg zijn aangegeven op paaltjes.
U ziet dan precies waar u bent en in welke richting uw wandeling zich vervolgt. Tevens
wordt u op het goede pad gehouden door witte pijlen op rode bordjes of stickers. En wilt
u onderweg naar een andere route overstappen? De wandelingen zijn zo gemaakt dat dit
bijna overal mogelijk is. De gemeente Gennep heeft ook een kaart met het gehele wandelroutenetwerk uitgebracht; hiermee heeft u een overzicht van alle knooppunten in de hele
omgeving. Ook kunt u uw route zelf plannen met de routeplanner. Meer informatie vindt u op
www.gennep.nl en www.liefdevoorlimburg.nl.
Wij wensen u veel wandelplezier!
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Stadswandeling Gennep 3 km
Deze - niet bewegwijzerde - wandelroute voert u door het stadje Gennep en begint op de Markt
1 in het historische hart van Gennep. De Markt wordt door velen gezien als het mooiste plekje
(1).
van de Niersstad. Tijdens de zomermaanden biedt Stichting Summmertime hier iedere zaterdag een keur aan artiesten; de gezellige terrassen zorgen daarbij voor aangenaam verpozen.

Stadhuis

Het monumentale stadhuis in Hollands renaissancistische bouwstijl dateert uit het begin van de 17e eeuw. Bovenin bevindt
zich een carillon met 25 klokken, een geschenk van de burgerij
aan de gemeente ter gelegenheid van het duizendjarig bestaan
van de stad in 1950. Het stadhuis heeft in de loop der eeuwen
meerdere functies gehad, zoals kantongerecht, postkantoor,
gevangenis, graanopslagplaats, schoolklas en onderkomen voor
de schoolmeester en zijn gezin. Het markante gebouw is door
de jaren heen verschillende keren verbouwd en gerestaureerd.
Jaarlijks strijkt op de schoorsteen van het stadhuis een vast
ooievaarspaar neer om voor nakomelingen te zorgen.

De replica van de stadspomp
herinnert eraan dat burgers
jaarlijks pompengeld moesten
betalen voor het water. Zij waren
verplicht leren emmers in huis
te hebben om bij brand direct te
kunnen gaan blussen.
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Oorspronkelijk werd
de uit de tweede helft
van de 17e eeuw afkomstige Protestantse
Kerk ‘Predigt Haus’
genoemd. Het is een
zaalkerk in barokke
stijl, waarin invloeden
van de bekende Hollandse bouwmeester
Pieter Post te zien
zijn. De rijk versierde
voorgevel is uniek in
Nederland. De twee
Protestantse Kerk
klokken zijn in 1695
toegevoegd. In de Belgische tijd (1830-1839) deed
het gebouw dienst als paardenstal. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog liep de kerk veel schade op.

De overlevering vertelt dat de hertog van Kleef (waar Gennep onder viel) zich zo ergerde
aan de Paus over het verkopen van aflaten voor de aanleg van het Sint Pietersplein, dat
hij toestemming gaf hier een protestantse kerk te laten bouwen. In de roomse regio was
dit uniek. Om de bouw in barokke stijl te kunnen bekostigen werden er bedelbrieven rondgestuurd; deze werden later tot in Groningen teruggevonden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de klokken door de Duitsers verwijderd. Koster-organist Schut vond de
grote klok zuiver op zijn gehoor terug in de Vechtstreek.
Museum Het Petershuis is een laatmiddeleeuws
pand in laatgotische stijl. Hoogstwaarschijnlijk
was het gebouw in de zestiende eeuw een pakhuis; daarna is het bewoond geweest. De laatste
erfgenaam, professor Johan Peters, schonk het
aan de Gennepse gemeenschap. Na een grote
renovatie werd het gebouw in 1983 in gebruik
genomen als museum. Naast permanente tentoonstellingen over onder andere keramiek en
archeologische vondsten heeft het museum per
jaar 8 à 10 wisselexposities. Het Petershuis is van
woensdag tot en met zondag ‘s middags geopend. Het Petershuis
U loopt verder de Niersstraat in. Dit was ooit de drukste winkelstraat van Gennep, nu
een lieflijk oud straatje met kleine winkeltjes. Tot in september 1944 liep hier de tramlijn
Nijmegen-Venlo van de Maas-Buurtspoorweg. Na de Tweede Wereldoorlog reden er jarenlang autobussen van de Zuid-Ooster door de straat. U blijft de Niersstraat volgen tot aan de
Niersbrug. Vanwege de strijd die de Schotse 51e Highlanddivisie hier in de Tweede Wereldoorlog voerde met de Duitsers, heeft de Niersbrug de erenaam ‘Highlanderbridge’ gekregen.

De Genneper Molen

Links ziet u een blokvorming gebouw met
2 Vanaf
de naam ‘De Genneper Molen’ (2).
de middeleeuwen tot aan een grote brand
in 1886 heeft op de plaats van ‘De Genneper
Molen’ een wind(koren)molen gestaan. Het
huidige pand had tot 1982 de functie van
houtbewerkingsfabriek; hier werd tot 1918
voor energievoorziening gebruik gemaakt
van een gigantisch waterrad op de Niers. Als
u van de brug naar beneden kijkt, ziet u op
een pijlschaal de zeer hoge waterstanden
van de Niers in de jaren 1993 en 1995.
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Aan de overkant van de weg ziet u op het Vrijheidsplein het beeld
3 dat in 1953 is vervaardigd door
‘De Barmhartige Samaritaan’ (3),
de Maldense kunstenaar Jac Maris. Dit oorlogsmonument en diverse plaquettes bij de brug herinneren aan de gesneuvelde soldaten tijdens de bevrijding van Gennep in 1945. Tevens worden hier
herdacht de Gennepse burgerslachtoffers en Gennepse dienstplichtigen die in het voormalig Nederlands-Indië omgekomen zijn.

De Barmhartige Samaritaan

U keert nu terug naar de Niersstraat en gaat daar halverwege
linksaf de Kromme Elleboog in. U komt dan uit op de Houtstraat. Aan het huis op nummer 13 hangt een naambordje ‘de
Sèwiet’. Hier was vroeger een snoepwinkeltje gevestigd van
de familie Van Dijk. Deze familie had de bijnaam ‘de Sèwiet’
en zo werd ook haar winkeltje genoemd.

De Sèwiet

Over de oorsprong van die bijnaam doen verschillende
verhalen de ronde. De meest aannemelijke versie is dat de
naam te danken is aan het feit dat de heer Van Dijk het
gezang van allerlei vogels kon nabootsen.

Als u de Houtstraat (linksaf) uitloopt komt u op de Niersweg. Na de Niersweg schuin overgestoken te hebben gaat u de dijk op; meteen daarna loopt u via het voetpad naar beneden. Even
verderop ziet u rechts een aantal gemetselde muren, die de golven van de Niers bij hoogwater
verbeelden. Dit ambachtelijk werkstuk is het resultaat van een metselwedstrijd die in 2000
door de Koninklijke Nederlandse Baksteenindustrie werd georganiseerd. U gaat nu rechts weer
de dijk op en via het platform naar de Niersweg. Aan de overkant van de weg ziet u een gemetselde bank, een herinnering aan het huwelijk van
prinses Juliana en prins Bernhard in 1937.
U gaat linksaf en loopt in de richting van de
4 aan de Zuid-Oostwal.
St. Martinuskerk (4)
Deze kerk is in de jaren vijftig van de vorige
eeuw gebouwd naar een ontwerp van architect Nico van der Laan uit ‘s-Hertogenbosch. Het
in basilicastijl vormgegeven kerkgebouw is een
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St. Martinuskerk

mooi voorbeeld van de Bossche School. De twaalf betonnen zuilen in de kerk symboliseren
de twaalf apostelen. Zowel de muurschildering achter het altaar als één van de glas-inloodramen zijn van de hand van Théodore Strawinsky, zoon van de beroemde componist
Igor Strawinsky. Museum ‘De Crypte’ aan de zijkant van de kerk is in het hoogseizoen op
zondagmiddag geopend. De collectie omvat, naast oude handgeweven tapijten, honderden Mariabeelden uit heel Europa, monniken- en nonnenpoppen in originele kledij en veel
andere voorwerpen die ‘het rijke roomsche leven’ doen herleven.

Nieuwe Poort

De weg waar u op loopt, de Zuid-Oostwal, is vernoemd naar de vroegere omwalling (ommuring) rond het oude centrum van Gennep.
Zo’n tweehonderd jaar geleden werd Gennep omsloten door stadsmuren, die ook wel ‘stadswallen’ werden genoemd. In deze muren
waren vier grote toegangspoorten geplaatst: de Maaspoort, de
Nierspoort, de Zandpoort en de Nieuwe Poort. U ziet straks aan de
Noord- en Zuidwal bewaard gebleven, mooi gerestaureerde gedeelten van de oude stadsmuur en een replica van de Nieuwe Poort.

Aan de overkant van de Zuid-Oostwal, na huisnummer 8, ziet u rechts op de achtergrond
5 Dit fraai gerestaureerde pand dateert van omstreeks 1525
het oudste huis van Gennep (5).
en wordt vanwege de gotische gevelvorm ‘het Pinakelhuis’ genoemd. Het is het enige huis
dat de grote stadsbrand van 1597 heeft overleefd. Als u verderop rechts om de hoek een
eindje de Molenstraat in loopt kunt u nog iets meer van het huis zien.
6 een ontmoetingsplein met een mooie waterLinks voor u ziet u het Jan Lindersplein (6),
partij en groene gracht. Op deze plaats opende Jan Linders in 1963 zijn eerste supermarkt.

De eerste supermarkt van Jan Linders was
gevestigd in het pand dat begin jaren dertig nationaal en internationaal bekend
werd toen eigenaar Franz Beckers daar de
twee duiktorens fabriceerde waarmee hij
het goud uit het in 1799 gezonken schip
‘Lutine’ probeerde te bergen. Van de meer
dan een miljoen pond aan goud wist hij
echter slechts één goudstaaf op te duiken.

Jan Lindersplein
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Na een stukje teruggelopen te zijn gaat u rechtsaf de voetgangerszone van de Zandstraat in.
Let in deze straat vooral eens op de bijzondere gevels van verschillende (winkel)panden. Niet
alleen mooie klokgevels zullen u aanspreken, maar ook allerlei vormen van siermetselwerk,
ornamenten, kroonlijsten en elementen van jugendstil/art nouveau.

De stier

Voorbij de ingang van winkelcentrum ‘Clarenshof’ en net voor
de Markt gaat u linksaf de Maasstraat in. Ook hier staan verschillende karakteristieke huizen die het waard zijn wat nader
bekeken te worden. In vroeger tijden hebben hier verschillende notabelen van Gennep gewoond. Verderop ziet u aan
uw rechterhand een voormalige stal met een dubbele deur in
een korfboogvormige opening. Tot 1860 stonden hier paarden gestald voor de postkoets die van Nijmegen over Gennep
naar Venlo reed. Op de postroute moesten de paarden om de
20 kilometer gewisseld worden, zoals hier in de Maasstraat.
Als u de straat uitloopt ziet u links het kunstwerk ‘de stier’
(7),
7 een ontwerp van Pieter Kortekaas. Het beeld herinnert
aan de doorlaatplaats voor de stadsboeren met hun vee toen
hier nog een stadspoort was (Maaspoort).

Nu gaat u rechtsaf de Maaskempweg op en vervolgens rechts het Melkstraatje in. Dit is een
van de oudste straatjes van Gennep. De naam komt waarschijnlijk van de boeren die met
melkbussen door dit straatje naar hun koeien in de Maaskemp gingen.
Rechts kunt u nog duidelijk zien hoe de stadsgracht vroeger langs
de oude stadsmuur liep. Verder in het Melkstraatje gaat u rechtsaf
8 In vroeger tijden
over het bruggetje door de ‘Nieuwe Poort’ (8).
stond deze doorgang door de oude stadsmuur beter bekend als
het Norbertuspoortje. Aan de buitenzijde van de poort toont de
sluitsteen het wapen van Gennep, aan de binnenzijde de naam
‘Nieuwe Poort’ met ‘1635 en 2014’, de jaartallen van de (her)bouw
9 een
van de poort. Aan uw linkerhand ziet u de Martinustoren (9),
restant van de voormalige St. Martinuskerk; deze is in de Tweede
Wereldoorlog grotendeels verwoest. Alleen de door Pierre Cuypers
ontworpen toren bleef overeind. In het bezoekerscentrum van de
10

Martinustoren

Twee van de drie klokken zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog verwijderd om als grondstof te
dienen voor de wapenindustrie van de bezetter. Uit protest hiertegen luidde de toenmalige
koster een uur lang de klok. Toen na de oorlog bleek dat de klokken niet gesmolten waren,
konden ze geplaatst worden in de nieuwe kerk aan de Zuid-Oostwal.
fraai gerestaureerde toren kunt u op een interactieve manier veel te weten komen over de
rijke historie van Gennep en het Land van Maas en Niers. Daarnaast heeft u vanaf de bovenste verdieping een prachtig uitzicht over de wijde omgeving.
Vanaf het pad gaat u rechts het Maria-Oord in,
langs de stadsmuur. Het Gennep van de zestiende
eeuw wordt beschreven als ‘een stad omringd door
een ringmuur met daarin vierkante torens met
schietgaten en een gracht daaromheen die met
water uit de Niers gevuld werd’. Deze oorspronkelijke omwalling is in 1674 door de Franse troepen
van Lodewijk XIV geslecht. Bij de restauratie van
de stadsmuur eind vorige eeuw werd een replica
van zo’n vierkante kruittoren (10)
10 geplaatst.

Kruittoren

11 dat is genoemd naar een Joodse inwoonster
Voor u ziet u het Ellen Hoffmannplein (11),
van Gennep die na de oorlog niet meer terugkwam. Dit unieke mozaïekplein bestaat uit
veertien hele en vijf halve cirkels en een vijver. Het is – met behulp van veel Gennepenaren – gemaakt door de uit Gennep afkomstige kunstenaar Frans Smeets en zijn dochter
Isabelle. Het bijzondere ontwerp van het gemeentehuis en de bibliotheek zijn van de hand
van architectenbureau Alberts en Van Huut. Bij de VVV en de bibliotheek kunt u meer
informatie over het Ellen Hoffmannplein vinden. Ook voor andere routes en toeristische
informatie over de gemeente Gennep en omstreken kunt u bij de VVV terecht.

Gemeentekantoor

Ellen Hoffmannplein
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Ooievaars op de schoorsteen van het stadhuis
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Stadswandeling

Voor verklaring van de symbolen zie pagina 58
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Wandelroute Maaskant 7 km
Het startbord voor deze route staat naast de ingang
van supermarkt Jan Linders. Het eerste kunstwerk dat
1 een ontwerp van Pieter Kortekaas.
u ziet is ‘De stier’ (1),
Het beeld herinnert aan de doorlaatplaats voor de
stadsboeren met hun vee toen hier nog een stadspoort was (Maaspoort).

De stier

Kruittoren

Ellen Hoffmannplein
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Het Gennep van de zestiende eeuw wordt beschreven
als ‘een stad omringd door een ringmuur met daarin
vierkante torens met schietgaten en een gracht daaromheen die met water uit de Niers gevuld werd’. Deze
oorspronkelijke omwalling is in 1674 door de Franse
troepen van Lodewijk XIV geslecht. Bij de restauratie
van de stadsmuur eind vorige eeuw werd een replica
2 geplaatst.
van zo’n vierkante kruittoren (2)
3 is een uniek mozaïekHet Ellen Hoffmannplein (3)
plein, dat bestaat uit veertien hele en vijf halve cirkels
en een vijver. Voor meer informatie zie ‘Stadswandeling
Gennep’ (bezienswaardigheid 11).

4 in het historische hart van Gennep wordt
De Markt (4)
door velen gezien als het mooiste plekje van de Niersstad. Hier bevinden zich het monumentale stadhuis,
de Protestantse Kerk en even verderop museum Het
Petershuis. Voor meer informatie zie ‘Stadswandeling
Gennep’ (bezienswaardigheid 1).

De Martinustoren (5)
5 is een restant van de voormalige
St. Martinuskerk. In het bezoekerscentrum van de fraai
gerestaureerde toren kunt u op een interactieve manier
veel te weten komen over de rijke historie van Gennep
en het Land van Maas en Niers. Voor meer informatie zie
‘Stadswandeling Gennep’ (bezienswaardigheid 9).
6 komt u in het buitengebied van
Via de Nieuwe Poort (6)
Gennep. In vroeger tijden stond deze doorgang door de
oude stadsmuur beter bekend als het Norbertuspoortje.
Aan de buitenzijde van de poort toont de sluitsteen het
wapen van Gennep, aan de binnenzijde de naam ‘Nieuwe
Poort’ met ‘1635 en 2014’, de jaartallen van de (her)bouw
van de poort.

Martinustoren

Lopende op de Maaskempweg, bevindt zich aan uw rechterhand de ruïne van het Genneperhuis (zie elders in dit boekje ‘Wandelroute Vesting ‘t Genneperhuis’).

Richting de Maas

Tussen knooppunt 69 en 58 kunt u op het
punt waar de route de verharde weg overgaat, rechtsaf via de Veerstraat een ‘uitstapje’
van een paar honderd meter maken naar ‘de
7 aan de Maas. Ooit was hier een
loswal’ (7)
veerverbinding tussen Noord-Brabant en
Limburg en was dit een belangrijk punt voor
de aan- en afvoer van goederen. Op de heen- en
terugweg ziet u links en rechts van u de restanten
van een eeuwenoud Maasheggenlandschap. In
15

vroeger tijden plantten de boeren hier struiken en bomen als afzetting van hun weiden.
Zodra de aanplant voldoende gegroeid was werd dit gewas ingekerfd en vervolgens in elkaar gevlochten, waardoor de zo karakteristieke dichte hagen ontstonden. In de verte zijn
op een bijna 80 meter hoge stuwwal de natuurgebieden ‘Sint-Jansberg’ en ‘Mookerheide’
in Plasmolen en Mook zichtbaar.
Tijdens uw wandeling ziet u in de ver8 liggen; u loopt er
te de Maasbrug (8)
straks tevens onderdoor. Deze brug
vormt een belangrijke verbinding tussen
Noord-Brabant en het noorden van
Limburg. Op de pijlers aan de linkerzijde van de brug is nog te zien dat hier
ooit spoorrails lagen. Bij de bouw in de
negentiende eeuw eiste de minister van
Oorlog dat er munitiekamers in de pijlers zouden komen, zodat te allen tijde
verhinderd kon worden dat ‘de Pruisen’
van de brug gebruik zouden maken. Dit
gebeurde echter toch. In 1940 staken
Maasbrug
de Duitsers, verkleed in Nederlandse
uniformen, per trein de brug over en vielen zo de Peellinie aan. De Maasbrug is, naar een
ontwerp van de Gennepse kunstenaar Richard Smeets, aan beide zijden verfraaid met de
vlaggen van de provincies die hij verbindt.
9 is genoemd
De Paesplas (9)
naar de oprichter van het bedrijf dat hier jaren baggerde.
De Limburgse Maas kent veel
van deze plassen, die door
grind- en zandwinning zijn
ontstaan. Watersporters maken
hier dankbaar gebruik van;
ook bij de Paesplas ziet u een
jachthaven.
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Jachthaven

Gennep heeft een keur aan kunstenaars. Tegenover elkaar treft u twee galerieën aan van
10 en keramiste Ghisleen Bakker (11)
11 aan respectieschilderes en restyler Yvon van Bergen (10)
velijk Heijenseweg 61 en 60. Yvon van Bergen opent haar deuren op dinsdag- en donderdagmiddag en heeft regelmatig exposities en open huis in het weekend; het keramiek van
Ghisleen Bakker is doorgaans te bewonderen op zaterdag- en zondagmiddag.
12 bij de roDe stoomlocomotief -Loc 94- (12)
tonde herinnert aan de Noord-BrabantschDuitsche Spoorweg-Maatschappij (NBDS),
die de spoorwegverbinding Boxtel-Wesel
exploiteerde. Deze verbinding werd ook
wel het ‘Duits lijntje’ genoemd. Het hoofdkantoor hiervan was in Gennep gevestigd.
Het vervoer naar Duitsland kwam na de
Tweede Wereldoorlog stil te liggen. Tot
1971 werden er nog wel goederen per
spoor vervoerd tussen Gennep en Boxtel.
Het Voorhoevepark dat u nadert, is verLoc 94
noemd naar de ex-directeur van de NBDS.
In deze wijk woonden destijds alleen medewerkers van de spoorwegmaatschappij.

Bij knooppunt 24 heeft u de keuze uit twee afstanden: 0,9 of 2,3 km. Kiest u voor de korte
route, dan passeert u het Jan Lindersplein, een ontmoetingsplein met een mooie waterpartij en groene gracht. Op deze plaats opende Jan Linders in 1963 zijn eerste supermarkt.
Let in de Zandstraat op de bijzondere gevels van verschillende (winkel)panden: u ziet
niet alleen mooie klokgevels, maar ook allerlei vormen van siermetselwerk, ornamenten,
kroonlijsten en elementen van jugendstil/art nouveau.
De eerste supermarkt van Jan Linders was gevestigd in het pand dat begin jaren dertig
nationaal en internationaal bekend werd toen eigenaar Franz Beckers daar de twee
duiktorens fabriceerde waarmee hij het goud uit het in 1799 gezonken schip ‘Lutine’
probeerde te bergen. Van de meer dan een miljoen pond aan goud wist hij echter slechts
één goudstaaf op te duiken.

17

Joodse kerkhof

Als u de langere afstand loopt, komt u bij het
13 van Gennep, omoude Joodse kerkhof (13)
ringd door bomen en struiken. Oorspronkelijk
is deze begraafplaats buiten de bebouwde
kom aangelegd; dit volgens de Joodse traditie
dat de rust op een begraafplaats onder geen
enkele voorwaarde verstoord mag worden.
Zo werden bomen bij het verwijderen nooit
ontworteld, maar twintig centimeter boven
de grond afgezaagd. Een van de 27 grafstenen
dateert uit 1794 en is daarmee een van de
oudst bewaard gebleven Joodse grafstenen in
Limburg.

14 aan de Touwslagersgroes is in 1938 door buurtbewoners geDe mooie Mariakapel (14)
sticht. De kapel heeft opvallende glas-in-loodramen van Piet Werker.

Vóór de bouw van de kapel
werd Maria vereerd in het
Duitse Kevelaer en in het
Limburgse Afferden. De
schoolkinderen van de toen
nog openbare school trokken jaarlijks te voet naar de
kapel in deze laatste plaats.
Het was een oecumenische
bedevaart, waarbij de inwoners van Heijen verrast
werden op een luidkeels
gezongen: “Avé, Avé, de joden gaan mee!”

Mariakapel
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Wandelroute Looierheide 5,5 km
Deze prachtige groene route start achter restaurant ‘Old Inn’.
De Looierheide is een mooi en afwisselend bos- en heidegebied met rivierduinen, vennen,
verspreid liggende weilandjes en veel plantensoorten. Het gebied bestond in de negentiende eeuw uit heidevelden, zandverstuivingen en eikenhakhout.
Het eikenhakhout, althans het gebruik van het
eikenhout, zal bepalend zijn geweest voor de
naamgeving. De leerlooierijen hadden behoefte aan looistof – tannine – dat geleverd werd
door het eikenhout. In het voorjaar, als de sapstroom op gang was gekomen, werd de schors
eerst losgeklopt – vaak door kinderen – en
daarna geschild, het zogenaamde eekschillen.
Leerlooierijen kochten de schors; het eikenhout
zelf werd verkocht als brandhout. Het hout
werd om de 8-10 jaar geoogst, zodat een hakhoutbos ontstond. Nu nog zijn enkele mooie
eiken met meerdere stammen terug te vinden.
Rond 1900 stopte het gebruik van eikenschors
in de leerindustrie en dus ook het gebruik van
het gebied.

De Looierheide
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Een economische activiteit die plaatsvond in dit
gebied is de winning van zand. Op een kaart uit
ongeveer 1900 is dit al te zien. Deze zandafgravingen werden in een recenter verleden gedaan
door de firma Teunesen; de hierdoor ontstane
kuil is daarna weer jarenlang in gebruik geweest
als stortplaats voor papierpulp, wat afkomstig
was van de in 1936 opgerichte PAGE (PApierfabriek GEnnep). Deze papierstort is in 1995 afgedicht met zand, afkomstig uit het gegraven
Kempenven. Dit ven dankt zijn naam aan Peter
Kempen, die in de jaren 80/90 van de vorige

eeuw grote inspanningen heeft verricht voor het behoud van de Looierheide als natuurgebied. Een leuke bijkomstigheid is dat de voormalige stortplaats waarschijnlijk het hoogste
punt van Gennep vormt.

Looierven

U komt tijdens het eerste stuk van uw wandeling langs twee vennen: het Vogelven en het
1 is een klein, natuurlijk ven dat honderden jaren oud is. In het
Looierven. Het Vogelven (1)
verleden, toen op de Looierheide ook sprake was van kleinschalige landbouw en veeteelt, is
2 is een natuurlijk ven, dat
het gebruikt als drinkwaterbekken voor vee. Ook het Looierven (2)
zijn naam ontleent aan de ‘Looierheide’. In de loop der tijd is het ven waarschijnlijk meerdere
malen dichtgegroeid en dus ook meerdere malen ‘uitgeveend’; dit veen werd onder andere
gebruikt als waterzuiveraar in waterputten en als ontstekingsremmer op wonden.
Op de Looierheide ligt nog een klein stukje stuifduin. Het stuifduin op de Looierheide bevindt
zich aan de noordkant van het grote stuifduinengebied, wat de Maasduinen wordt genoemd.
Berken, zomereiken en Amerikaanse vogelkers hebben zich hier veeltallig gevestigd.
3 is een gewezen munitiedepot,
Het ‘Natokamp’ (3)
dat gevestigd is na de Tweede Wereldoorlog en
bestond uit gebouwen en bunkers. Na het einde
van de koude oorlog is de munitie verwijderd en
vanaf 2008 werden de bunkers gesloopt. Staatsbosbeheer heeft samen met Dichterbij en IVN
Maas en Niers voor de inrichting van het terrein
gezorgd. Veel Amerikaanse eiken zijn gekapt om
plaats te maken voor heide, leuke wandelpaadjes, zitbankjes en een fietspad. De ‘Gennepse

Natokamp
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Belevingspad

Hei’ is nu een mooi wandel- en fietsgebied. Natuurbelevingselementen, gemaakt van bomen en struiken door IVN, zorgen ervoor dat jong en oud op een leuke en boeiende manier
de natuur kan beleven. Ook een gedichtenroute, met een twintigtal opgetekende gedichten uit de mond van mensen met een verstandelijke beperking van Dichterbij en Bronlaak,
verfraaien de route. Als u hier wandelt, is het mogelijk dat u een schaapskudde tegenkomt,
die belet dat open heide- en zandplekken dichtgroeien. Op het terrein is IVN-gebouw ‘t
Leger gevestigd.
De stukjes spoorrails herinneren aan
de spoorlijn die werd geopend in 1873
door de Noord-Brabantsche Duitse
Spoorwegmaatschappij (NBDS) en werd
gebruikt voor personen- en goederenvervoer. Dit zogenaamde ‘Duits lijntje’
4 was een van de eerste internationale
(4)
spoorwegverbindingen in Nederland.
Rond 1900 maakten jaarlijks rond de
800.000 mensen gebruik van dit spoor;
Gennep was het Nederlandse grensstation. Men kon zonder overstappen
van Londen, via Vlissingen per sneltrein
Duits lijntje
naar Berlijn en St. Petersburg reizen. Al
tijdens de Eerste Wereldoorlog nam het gebruik sterk af en in 1950 werd de lijn voor personenvervoer gesloten. De spoordijk is echter nog steeds prominent aanwezig en is belangrijk als
recreatieve verbinding in dit gebied.
24

De prachtige ‘Zevenmorgensiep’ (5),
5 in de volksmond beter bekend als ‘de kleine siep’, is
een natuurlijk ven, dat van oorsprong uit heide en schrale oevervegetaties bestond. Tot
enkele jaren geleden was dit ven geheel ingesloten door bos. De Stichting Dichterbij en
de Bosgroep Zuid hebben het echter weer goed zichtbaar gemaakt in het landschap. Een
groot deel van de bomen direct rond het ven is gekapt en de westoever van de plas is geplagd. Waardevolle vegetaties met onder andere veel wateraardbei en blauwe zegge zijn
gehandhaafd. Op het ven broeden vogels als dodaars en kuifeenden. In de directe omgeving van het ven liggen droge structuurrijke struikheidevegetaties. Markant is de rode beuk
die er op een hoger duin is geplant.

Zevenmorgensiep

Op de Zevenmorgensiep heeft menig Gennepenaar tijdens strenge winters geschaatst.
‘Morgen’ staat hier voor een oude landvlaktemaat, waarvan de grootte in verschillende
streken zeer uiteenliep. Hij stond voor de oppervlakte die men in een morgen kon ploegen.
25
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Wandelroute Vesting ‘t Genneperhuis 5,5 km
1 een restant van de
Deze route start bij de Martinustoren (1),
voormalige St. Martinuskerk, die in de Tweede Wereldoorlog grotendeels is verwoest. Alleen de door Pierre Cuypers
ontworpen toren bleef overeind. In het bezoekerscentrum
van de fraai gerestaureerde toren kunt u op een interactieve
manier veel te weten komen over de rijke historie van Gennep
en het Land van Maas en Niers. Daarnaast heeft u vanaf de
bovenste verdieping een prachtig uitzicht over de wijde omgeving.

Martinustoren

Twee van de drie klokken zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog
verwijderd om als grondstof te dienen voor de wapenindustrie van de bezetter. Uit protest hiertegen luidde de toenmalige
koster een uur lang de klok. Toen na de oorlog bleek dat de
klokken niet gesmolten waren, konden ze geplaatst worden in
de nieuwe kerk aan de Zuid-Oostwal.
2 komt u in het buitengebied van Gennep.
Via de Nieuwe Poort (2)
In vroeger tijden stond deze doorgang door de oude stadsmuur
beter bekend als het Norbertuspoortje. Aan de buitenzijde van de
poort toont de sluitsteen het wapen van Gennep, aan de binnenzijde de naam ‘Nieuwe Poort’ met ‘1635 en 2014’, de jaartallen
van de (her)bouw van de poort.

Nieuwe Poort

Genneperhuis
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Midden in het groen vindt u, door water omringd, de res3 ooit een roemruchte vesting.
tanten van ‘t Genneperhuis (3),
Vanwege de strategische ligging aan de Maas en de Niers is
de vesting altijd van grote militaire betekenis geweest. Hij is
vermoedelijk gebouwd op de fundamenten van een Romeins
verdedigingswerk. Toen de Noormannen in de negende
eeuw al plunderend langs de Maas trokken, moeten hier al
bouwwerken hebben gestaan, die de voorlopers waren van
de latere vesting. Oude geschriften vermelden dat rond het
begin van de elfde eeuw de toenmalige versterkte burcht –
Kasteel Immenhagen geheten – voor het eerst belegerd en

Genneperhuis

in brand gestoken werd. Het nadien verbouwde kasteel is lang bezit geweest van de Heren van
Gennep. Zij controleerden de scheepvaart op de Maas en de Niers en het verkeer op de weg naar
Nijmegen. Ook hadden zij het tolrecht op de Maas, wat niet alleen zorgde voor een belangrijke
machtspositie, maar wat tevens een uitstekende inkomstenbron was. Een telg van deze adellijke
familie is de heilige Norbertus, die rond 1080 op het Genneperhuis geboren werd. St. Norbertus is
de stichter van de orde der Norbertijnen. In 1126 werd hij aartsbisschop van Maagdenburg, waar
hij in 1134 overleed. In 1582 is hij door de paus heiligverklaard.
Toen de Heren van Gennep uitgestorven waren, is de burcht
vanaf de tweede helft van de
vijftiende eeuw in het bezit
geweest van de hertog van Kleef.
Vanaf deze tijd werd hij geleidelijk omgebouwd tot een grote
militaire vesting. Vooral tijdens
de Tachtigjarige Oorlog (15681648) was het Genneperhuis
Genneperhuis
herhaaldelijk het toneel van
bloedige veldslagen. In die tijd heeft de vesting verschillende bezetters gekend, waaronder
29

de Spanjaarden. Na een belegering in 1641 door het leger van prins Frederik Hendrik, moesten
zij echter voorgoed de aftocht blazen. Hierbij is de vesting voor een groot deel in puin geschoten; bij de Vrede van Munster in 1648 werd het zwaar gehavende Genneperhuis bezet
gehouden door de prins van Oranje. Twee keer werd de vesting daarna opgeblazen: in
1672 door troepen van Lodewijk XIV en opnieuw door de Fransen tijdens de Spaanse Successieoorlog (1701-1713). Hierdoor kwam voorgoed een einde aan de militaire betekenis
van het Genneperhuis. De laatste maal dat deze omgeving het decor was van oorlogshandelingen was in 1945 toen Britse soldaten de Niers overstaken en een groot deel van het
verwoeste stadje Gennep veroverden.

Genneperhuis

Om de rijke geschiedenis van het Genneperhuis weer zichtbaar te maken en levend te
houden, heeft de gemeente Gennep, samen met voormalig eigenaar Graaf Schimmelpenninck,
Staatsbosbeheer, de Dienst Landelijk Gebied en de Provincie Limburg, een plan ontwikkeld
voor herinrichting van het gebied; het binnenterrein is opgeschoond en de muren zijn beter
zichtbaar gemaakt. Ook de kroonwerken en de grachten zijn voor een deel gereconstrueerd.
Via het poortje komt u bij de uitkijkpost, die op een torenrestant staat. Hier heeft u goed
zicht op de omgeving en de plaats waar de Niers uitmondt in de Maas. Met zijn vele meanders
is de snelstromende Niers een lust voor het oog, niet in de laatste plaats doordat het Niersdal
zo rijk is aan flora en fauna. Zwanen, ooievaars en reigers zult u regelmatig aantreffen. Het
prachtige gebied, verbonden door kleine bruggetjes, wordt regelmatig begraasd.
Hierna kunt u de route op twee manieren voortzetten: via de verharde weg of via het laarzenpad, dat door de weilanden loopt. Dit pad kan soms heel drassig zijn. Kiest u voor de
verharde weg, dan komt u uit op de Bloemenstraat met aan de overkant een boerderij met
30

Boerderij met bakhuisje

4 Deze voormalige boerderij is een
bakhuisje (4).
mooi voorbeeld van een dwars- of krukhuis. Het
hoge gedeelte van het gebouw, dat waarschijnlijk
uit de achttiende eeuw stamt, moet vroeger een
herberg zijn geweest. Het vrijstaande bakhuisje
wordt momenteel gebruikt als theehuisje.
5 had tot 1982
Het pand ‘De Genneper Molen’ (5)
de functie van houtbewerkingsfabriek. Voor meer
informatie zie ‘Stadswandeling Gennep’ (bezienswaardigheid 2).

6 , dat in 1953 vervaardigd
Op het Vrijheidsplein ziet u het beeld ‘De Barmhartige Samaritaan’ (6)
is door de Maldense kunstenaar Jac Maris. Dit oorlogsmonument en diverse plaquettes bij de
brug herinneren aan de gesneuvelde soldaten tijdens de bevrijding van Gennep in 1945. Tevens
worden hier herdacht de Gennepse burgerslachtoffers en Gennepse dienstplichtigen die in het
voormalig Nederlands-Indië omgekomen zijn.
7 in het historische hart van Gennep wordt door velen gezien als het mooiste plekje
De Markt (7)
van de Niersstad. Hier bevinden zich het monumentale stadhuis, de Protestantse Kerk en even
verderop museum Het Petershuis. Voor meer informatie zie ‘Stadswandeling Gennep’ (bezienswaardigheid 1).
8 is een uniek mozaïekplein, dat bestaat uit veertien hele en vijf halve
Het Ellen Hoffmannplein (8)
cirkels en een vijver. Voor meer informatie zie ‘Stadswandeling Gennep’ (bezienswaardigheid 11).
Zicht op de Martinustoren
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Wandelroute Ottersum en Niersdal 6 km
Wie ‘Ottersum’ zegt, roept bij veel mensen meteen associaties op met het bekende consumptie-ijs dat hier al ruim 70 jaar geproduceerd wordt en waar men van heinde en verre
van komt genieten. En niet te vergeten ‘De Bakker van hier’, die zich in 1945 in het dorp
vestigde. Ottersum, dat samen met Milsbeek en Ven-Zelderheide tot 1973 een zelfstandige
gemeente vormde, kenmerkt zich door het afwisselende landschap. U vindt talrijke akkers
en groene weiden in het buitengebied aan de noordzijde en stuifduinen en heide in het
zuidoosten. Daar doorheen kronkelt de Niers, die het landschap overal ‘versiert’. Kortom:
Ottersum en omgeving hebben u heel wat te bieden.
Het startbord voor deze wandeling door Ottersum en het Niersdal staat tegenover Logement
1 met meerdere mooie
de Reiziger. Uw route start dus op het pittoreske Raadhuisplein (1),
aandachtspunten.
De Niers

34

In het voormalige raadhuis, gebouwd in 1902, waren
tot aan de gemeentelijke herindeling in 1973 ambtenaren gehuisvest. Sinds een aantal jaren is de huisartsenpraktijk in dit karakteristieke pand gevestigd. De
inrichting van het raadhuis is grotendeels authentiek; de raadzaal en de kantoren zijn nagenoeg in
originele staat.
Het oudste gebouw aan het Raadhuisplein is de in
Raadhuis
1782 gebouwde pastorie. Door uitbreidingen en verbouwingen is er in de loop der eeuwen het een en ander veranderd. Hoewel het een monumentaal pand is, heeft het door deze verbouwingen nog geen status als Rijksmonument.
Midden op het kerkhof stond tot in de dertiger jaren van de
twintigste eeuw de vorige Rooms-katholieke Kerk. Hier bevinden zich oorlogsgraven van Britse militairen en enkele heel
oude graven, die door vrijwilligers prachtig gerestaureerd zijn.
Aan de overkant van het
plein staat de H. Johannes
2 met exde Doperkerk (2)
pressionistische elementen,
gebouwd in 1930-1931 naar
een ontwerp van architect
Jan Ernest Schoenmakers
uit Sittard. Het rijke interieur
Kerkhof
in dit Rijksmonument heeft
veel stijlkenmerken van de Jugendstil.
Hoewel niet opgenomen in deze route, is het toch zeer de
moeite waard om ruim een halve kilometer door te lopen
naar Landgoed Roepaen (3).
3 Het prachtig gerestaureerde
gebouwencomplex – ooit een boerenhoeve en café, daarna
een meisjespensionaat , toen een verpleeginrichting en later
zelfs een kraakpand – herbergt naast een conferentieoord

H. Johannes de Doperkerk
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Landgoed Roepaen

een cultureel podium waar veel internationaal bekende artiesten optreden. Van 1 april tot
1 oktober kunt u hier kajaktochten over de Niers boeken.
Tijdens deze wandelroute kunt u uitgebreid genieten van de Niers en het mooie landschap eromheen. Dit snelstromende riviertje ontspringt bij Kuckum/Erkelenz in Duitsland
en mondt bij Milsbeek uit in de Maas. Met zijn vele meanders is de Niers een lust voor het
oog, niet in het minst doordat het Niersdal zo rijk is aan flora en fauna. Zwanen, ooievaars
en reigers zult u regelmatig aantreffen.
4 is een mooi en afwisselend bos- en heidegebied met rivierduinen, venDe Looierheide (4)
nen, verspreid liggende weilandjes en veel plantensoorten (zie elders in dit boekje ‘Route
Looierheide’).
5 maar het loont de moeite om er even
U komt langs de achterkant van de St. Martinuskerk (5),
omheen te lopen. Voor meer informatie zie ‘Stadswandeling Gennep’ (bezienswaardigheid 4).

Even verderop ziet u een aantal gemetselde muren
(66 ), die de golven van de Niers bij hoog water verbeelden. Dit ambachtelijk werkstuk is het resultaat
van een metselwedstrijd die in 2000 door de Koninklijke Nederlandse Baksteenindustrie werd georganiseerd.

Gemetselde muren bij de Niers
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Op het Vrijheidsplein ziet u het beeld ‘De Barm7 Voor meer informatie zie
hartige Samaritaan’ (7).
‘Stadswandeling Gennep’ (bezienswaardigheid 3).

8 had tot 1982
Het pand ‘De Genneper Molen’ (8)
de functie van houtbewerkingsfabriek. Voor meer
informatie zie ‘Stadswandeling Gennep’ (bezienswaardigheid 2).
9 werd in 1847 door Cornelis van
Molen de Reus (9)
den Boogaard gebouwd. Deze beltmolen (molen
op een heuvel), die diverse restauraties onderging,
is nu een Rijksmonument en is op woensdagmiddag
ook aan de binnenkant te bekijken.

Het witgeschilderde pand waarop u ‘Stoomzuivel10 ziet staan, is beter bekend als de
fabriek Sint Jan’ (10)
‘Boterfabriek’; in de volksmond de ‘Botterfebriek’. Een
van de grote afnemers was de vader van Jan Linders, de
oprichter van Jan Linders Supermarkten. Na 1946 werd
het een confectieatelier, een fabriek voor hydraulische
apparaten en vervolgens een burgemeesterswoning.

Molen de Reus

Stoomzuivelfabriek Sint Jan
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Wandelroute Milsbeek 8,5 km
Tijdens deze wandeling zult u ontdekken dat Milsbeek veel te bieden heeft, zowel binnen
de kern, als in het uitgestrekte buitengebied. Milsbeek dankt zijn naam aan een beekje met
roestbruin (mils) water, dat vroeger vanuit het moerassig veengebied naar de rivier de Niers
ten zuiden van het dorp liep (thans Kroonbeek). Het is een belangrijk centrum van de pottenbakkerstraditie in het land van Maas en Niers. Hoewel minder dan jaren geleden, zijn hier
nog steeds pottenbakkers gevestigd. Jaarlijks vindt aan de rand van het dorp de Keramisto
plaats, waar veel (inter)nationale keramisten zich presenteren.
Bij het startbord staat u voor de parochiekerk ‘Onze Lieve
1 Een beeltenis
Vrouw van Altijddurende Bijstand’ (1).
van deze patroonheilige, gemaakt door Jacob Maris uit
Malden, ziet u op de voorgevel. Deze zogenaamde ‘eenbeukige kruiskerk’ werd in 1932 in gebruik genomen.

Romp graanmolen

De eerste weg die u inslaat is de Oudebaan, een gedeelte
van een oude weg die lang geleden een belangrijke
doorgaande noord-zuidverbinding was. Hier staat de
romp van een graanmolen (2),
2 die in 1923 door Gradje
Jacobs werd gebouwd.

3 , ooit begonnen met de fabricage van bloempotten. TeVerderop ziet u ‘De Olde Kruyk’ (3)
genwoordig maakt het bedrijf sieraardewerk; als u geluk heeft is de winkel open en kunt u
even een kijkje nemen.

Een van de oprichters van ‘De Olde
Kruyk’ was de legendarische Milsbeekse
keramist en excentriekeling Peter Linders.
Zijn levensverhaal heeft model gestaan
voor de romanfiguur in de bestseller ‘De
Vliegenvanger’ van Rik Felderhof. Peter
Linders was een neef van de Gennepse
supermarktpionier Jan Linders, die in
2008 tot Grootste Limburger aller tijden
is uitgeroepen.

40

De Olde Kruyk

Achterbroek

4 mag gerust een van de mooiste stukjes van Milsbeek genoemd worden.
Het ‘Achterbroek’ (4)
Dit stukje natuur heeft zijn naam te danken aan het feit dat het in het verleden een nogal
afgelegen, drassig laagland was. Inmiddels is het land drooggelegd – het restant van een
molen herinnert hier nog aan – en is het een prachtig gebied met hoge landschappelijke
waarde.

De Bloemenstraat ontleent zijn naam aan de vele
bloemsoorten die er in de omgeving groeiden. Het goed
5 is
bewaard gebleven voormalig keuterboerderijtje (5)
een fraai voorbeeld van keuterijtjes (kleine boerderijtjes
met weinig grond) zoals er rond 1900 veel in Milsbeek
stonden. De gebouwen aan de overkant zijn van de in
6 In dit bedrijf, waar veel
2008 gesloten steenfabriek (6).
Milsbeekse mannen jarenlang werk hadden, werden
stenen gebakken met klei van de Maas.

Boerderij met bakhuisje

Keuterboerderijtje

Een mooi voorbeeld van een dwars- of krukhuis is de
voormalige boerderij met bakhuisje (7).
Het hoge
7
gedeelte van het gebouw, dat waarschijnlijk uit de achttiende eeuw stamt, moet vroeger een herberg zijn geweest.
Het vrijstaande bakhuisje wordt momenteel gebruikt als
theehuisje.
Aan de overkant bevindt zich de ruïne van de oude
burcht het Genneperhuis (zie elders in dit boekje ‘Wandelroute Vesting ‘t Genneperhuis’).
41

Het tot de verbeelding sprekende ‘Stonehenge’
in Engeland kunt u wellicht terugzien in ‘Stone
8 op de rotonde. Dit kunstwerk, gemaakt
Hands’ (8)
door keramist Geert Jacobs en vele vrijwilligers,
is opgebouwd uit grote keramische blokken. ‘Stone
Hands’ vormt een toegangspoort tot de ‘Maasduinen’
en is een ode aan alle kunstenaars in de regio.

Stone Hands

Potterie Jacobsladder

9
In de ernaast gelegen ‘Potterie Jacobsladder’ (9)
is het pottenbakkersmuseum ‘De Oude Pottenbakkerij’ gevestigd. Gedurende het hoogseizoen
kunt u hier op vrijdag- en zaterdagmiddag een kijkje
nemen (openstelling op afspraak is mogelijk).

10
Het mooi begroeide stuifduin draagt van oudsher de naam ‘De Ossenberg’ (10.

Hoe de naam Ossenberg is ontstaan, is niet met zekerheid bekend. Mogelijkerwijze vindt hij
zijn oorsprong in het feit, dat er in de Eerste Wereldoorlog een pleisterplaats was voor de vette
ossen, die vanuit Brabant via Milsbeek de grens met Duitsland over werden gesmokkeld. Bij
‘Spieke Grad’ werden ze eerst ‘s nachts de Maas overgebracht en naar ‘Den Ossenberg’ gedreven. Voordat de gevaarlijke tocht naar de grens begon werd daar halt gehouden en werden er
twee verkenners uitgestuurd. Als de kust veilig was kwam er één verkenner terug om de kudde
via het turfven en het Reichswald over de grens naar het gehucht ‘t Eind’ te begeleiden.
De Duitser Theodor Jaeger bouwde in
het begin van de vorige eeuw deze voor11 Na
malige ‘ontginningsboerderij’ (11).
de oorlog heeft de boerderij nog enige
tijd als gevangenkamp dienstgedaan. De
gedenksteen in de berm herinnert aan
het legeronderdeel dat hier verblijf hield.
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Ontginningsboerderij

12 is een eerbewijs aan de Milsbekers
Het oorlogsmonument (12)
die tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven lieten.

De tijdens de oorlog gesneuvelde Britse militairen liggen
begraven op het ‘Engels kerkhof’ (13),
13 achter het parochiekerkhof. Bijna al deze oorlogsslachtoffers sneuvelden bij de
start van de aanval op Duitsland in februari 1945. De Gennepse dodenherdenking vindt jaarlijks plaats op deze militaire begraafplaats met ruim 200 graven.

Engels kerkhof
Oorlogsmonument
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Wandelroute Ven-Zelderheide 8 km
Dicht aan de Duitse grens ligt Ven-Zelderheide, een vriendelijk dorp met een eigen karakter, dat door de inwoners met zorg in stand wordt gehouden. U kunt er heerlijk dwalen
door de uitgestrekte landerijen en genieten van de natuur. Het dorp telt ongeveer 800
inwoners en is ontstaan uit de dorpskern Het Ven, het buurtschap Zelder en de heide
die daartussen gelegen was. De naam ‘Ven’ is afkomstig van het plaatselijke dialect voor
veen. ‘Zelder’ is waarschijnlijk afgeleid van ‘sellar’, een open plek in het bos, als gevolg van
rooien in een rivierbocht.
In het hart van Ven-Zelderheide, bij de
1 start uw wandelSt. Antoniuskerk (1),
route. Op 12 juli 1953 werd deze bakstenen zaalkerk met tegen de zuidgevel
een smalle zijbeuk, in gebruik genomen.
Vrijwel direct hierna zijn de twee grote
rondbogen, die de sacristie scheidden
van het koor en tot dan toe met gordijnen waren afgesloten, dichtgemetseld.
De hoofdingang ligt in een rechthoekig
St. Antoniuskerk
portaal, dat tegen de westgevel van de
kerk staat. Boven de deur bevindt zich een betonnen latei, met daarboven een natuurstenen
vlak, waarin met een donkerder steensoort een kruis is gevormd. Op dit stenen kruis is een
ijzeren kruis gemonteerd. De daken zijn belegd met verbeterde Hollandse pannen in de
kleuren blauw en oranje.
Vrij snel op uw weg komt u langs een galerieachtig winkeltje – Old Basics van Zelder – met
brocante artikelen, zoals oude meubeltjes
in een nieuw jasje en mooie snuisterijen.
Op donderdag, vrijdag en zaterdag kunt u
tijdens de openingsuren in dit sfeervolle
winkeltje binnenlopen.

Kapel St. Antonius Abt
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2 is rond 1450
De kapel St. Antonius Abt (2)
gebouwd. Omstreeks 1750 en 1860 is hij
uitgebreid. In 1884 werd het ingangs-

portaal tegen de kerk en de toren boven de voorgevel gebouwd. Oorspronkelijk stond
het torentje op het priesterkoor en later midden op de kapel. Op 20 oktober 1944 moest
de Vense bevolking wegens de dreigende, ernstige oorlogshandelingen evacueren. Na de
terugkeer in 1945 trof men de kapel in desolate toestand aan: het dak was kapot, de
glas-in-lood ramen verbrijzeld en de muren met granaattreffers doorboord. De beelden
en de kruisweg waren weg. In de eindjaren ’70 was de kapel aan een nieuwe restauratie
toe. Om verder verval tegen te gaan kwam men in samenwerking met de Rijksdienst voor
Monumentenzorg tot plannen voor een renovatie. Deze plannen werden in 1983/84
gerealiseerd, zodat kapel St. Antonius Abt weer in oude luister werd hersteld.
Volgens de volksoverlevering is de kapel gesticht door de
hertogin van Kleef. Toen ze naar huis reisde brak door de
slechte weg op de plek van het toenmalige kerkhof de as van
haar wagen en het gezelschap viel in de modder. Ondanks
hulpgeroep kwam niemand op deze eenzame plek helpen.
De hertogin bad daarom tot haar favoriete heilige, St.
Antonius Abt. Kort daarna werd het angstige gezelschap
door mensen uit de omgeving gered. Uit dankbaarheid liet
de hertogin op deze plaats een kapel bouwen, toegewijd
aan St. Antonius Abt.

Kapel St. Antonius Abt

De Grensweg heeft deze naam gekregen, omdat deze daadwerkelijk grenst aan Duitsland,
in dit geval aan het ‘Reichswald’. In het circa 5100 ha. bos leven diverse zoogdieren, waaronder edelherten, reeën, wilde zwijnen en dassen. Het loont zeker de moeite om in dit
prachtige bos eens een wandeling of fietstocht te maken.

Grensweg

Vanaf 1750 mochten de armen
van Gennep van 16 mei tot 16 juli
gratis dor hout sprokkelen in het
Reichswald. De Gennepse vrouw
Van Laar had echter groen hout gesprokkeld en probeerde dit binnen te
smokkelen. Zij werd door het gerecht
van Kleef veroordeeld tot drie dagen
gevangenisstraf ‘te water en brood’.
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3 zand en grint gewonnen door Teunesen zand &
Al enige jaren wordt er in ‘De Banen’ (3)
grint uit Gennep. Door de afgravingen zijn er nu meerdere plassen; een gedeelte van De Banen is
inmiddels heringericht als natuurgebied. Er zal een zeer gevarieerd landschap ontstaan met heggen, steile oevers, plassen en verschillend struweel langs de oevers. Nu komen er al reptielen en
ruim 170 vogelsoorten in het gebied voor; ook zijn er meer dan 20 soorten libellen en vlinders.

Groeve De Banen
4 is een kruidenbedrijf waar
Heleno Kruiden (4)
het de moeite waard is om te vertoeven. De
ongedwongen sfeer naast professionaliteit
maakt het verblijf in deze educatieve tuin van
3000 m2 tot iets speciaals. U kunt de keuken-,
medicinale-, geur- en verfkruiden zien groeien,
en informatie krijgen over hoe u ze kunt gebruiken.
De kruidentuin is van 1 mei tot 1 oktober op
zaterdag en zondag geopend.
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Heleno Kruiden

5 is onlosmakelijk met het dorp verbonDe fraai gerestaureerde molen ‘Rust na Arbeid’ (5)
den. Deze beltkorenmolen (molen op een heuvel) werd in 1880 gebouwd en meerdere
malen verbouwd. Tot 1970 was het een graanmolen, maar is toen verkocht voor andere
doeleinden. In 2004 is ‘Rust na Arbeid’ gerestaureerd en is sindsdien weer in gebruik als
korenmolen.

Molen Rust na Arbeid

Zoals tijdens de Operatie Market Garden de Rijnbrug bij Arnhem ‘een brug te ver’ bleek, was
de molen ‘Rust na Arbeid’ in Ven-Zelderheide een molen te vroeg. Deze molen lijkt veel op de
Zuidmolen van Groesbeek waar de parachutisten die Nijmegen moesten bevrijden geacht
werden te landen. Een tweetal gliders (zweefvliegtuigen) met onder andere jeeps aan boord
landde bij deze ‘verkeerde’ molen. Op zondag 17 september 1944 is Ven-Zelderheide dan
ook heel even bevrijd. De jeeps voegden zich in de nacht na hun landing via Milsbeek alsnog
bij hun kameraden in Groesbeek. Het stalen framework van de gliders is na de bevrijding
gebruikt bij het herstel van de papiermachines van PAGE (PApierfabriek GEnnep).
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Wandelroute Heijen 8 km
Hoewel grenzend aan Gennep werd Heijen na de Franse tijd in 1818 bij de gemeente Bergen
gevoegd. De afstand tot Bergen maakte dat Heijen tot ver in de twintigste eeuw een wat
geïsoleerde positie innam. In 1973 werd het dorp toegevoegd aan de gemeente Gennep.
De keuzemogelijkheden voor een wandeling of ommetje in Heijen zijn talrijk. Het landschap is hier zeer afwisselend. Bij de Maas liggen uitgestrekte weilanden, die op veel plaatsen
door dichte meidoornhagen zijn omgeven. Rond het dorp liggen verschillende mooie stuifduinen, begroeid met bos en heide, afgewisseld met verstilde vennetjes.

Dionysiuskerk

De ‘oude kerk’ stond, in verband
met hoogwater in de winter, op
de kruising van de oude hoofdweg
Venlo-Nijmegen en de weg naar
het voormalige Maasveer naar
Boxmeer. De kerk, die gebouwd
werd in de 15e of begin van de 16e
eeuw, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd en is
daarom na de oorlog afgebroken.
In 1956 kon de ‘nieuwe kerk’,
Kerkraam
gelegen in de toen nieuw gevormde kom van Heijen, in gebruik genomen worden. Bij deze
1 een bakstenen kruiskerk met fronttoren
Dionysiuskerk (1),
in gotische vormentaal, start uw wandelroute.

Nadat de geëvacueerde bevolking in 1945 was teruggekeerd naar Heijen, besloot pastoor
Rutten, na enige maanden in de woonkamer van kerkmeester Van den Hazelkamp de mis
gecelebreerd te hebben, een leegstaand café met zaal als noodkerk in gebruik te nemen. De
eigenaar was op dat moment afwezig. De zaal – een voormalige beugelbaan die voorzien was
van bioscoopstoeltjes – werd opgeknapt. Nadat de eigenaar was teruggekeerd in Heijen ging
de pastoor er vanuit dat iedere katholiek het een eer zou vinden O.L. Heer onder zijn dak te
hebben. Café-eigenaar Hermsen dacht daar anders over. Hij vreesde zijn klandizie te verliezen
en verzocht de pastoor zo snel mogelijk een andere locatie te kiezen, temeer daar hij ook geen
vergoeding voor het gebruik van de zaal ontving. De kwestie werd uiteindelijk in der minne
geschikt. In maart 1946 werd besloten om achter de ontspanningszaal van het café de noodkerk te bouwen, die later door Hermsen gebruikt zou kunnen worden.
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Eeuwenlang bleef het Heijense Bos een ongerept
stukje bos, tot er in de tweede helft van de vorige
eeuw grote aanslagen op werden gepleegd.
Allereerst de Rondweg om Gennep die het bos
doorsnijdt en later de snelweg A77, gevolgd
door de vestiging van Center Parcs. Toch is er
nog veel overgebleven, zoals het bijzondere
natuurgebiedje ‘De Drie Vijvers’ (2),
2 restanten
van een oude Maasarm.

Vrèjersbe.nkske

Heijense bos

Er komen diverse bijzondere waterplanten en amfibieën in
voor. Daar de vijvers dicht dreigden te groeien, zijn ze opgeschoond. Op het ‘vrèjersbe.nkske’ kunt u naar hartenlust
genieten van het gekwaak van de kikkers of de vlucht van de
libellen. Uw route loopt vervolgens over een stuifduin. Stuifduinen zijn eigenlijk nog restanten van ongerepte oergronden, waar de natuur eeuwenlang min of meer ongestoord
haar gang heeft kunnen gaan. Waar een leemlaag onder het
dekzand lag en het regenwater dus niet in de bodem zakte,
ontstonden vennen.
De Drie Vijvers
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Toen Noord-Limburg van Milsbeek tot Wellerlooi geëvacueerd werd, bleef er een gezin aan de
rand van het Heijense Bos achter: drie leden van de familie Fleuren. Zij waren de eerste inwoners
van de gemeente Gennep die in februari 1945 werden bevrijd met de verbaasde woorden van
hun Schotse bevrijder: “You are the first civilians between Mook and here.”
Zodra u door de poort bent gegaan van het romantische
3 loopt
kleine kasteel van Heijen, oftewel ‘Huis Heyen’ (3),
u door het weiland en door het poortje dat rechts voor
u ligt. U staat dan voor het kasteel, dat rond 1500 gebouwd is op twee hoogten in de uiterwaarden van de
Maas. Zowel de hoofdburcht als de voorburcht werden
omspoeld door het water van de grachten; dat water
maakte Huis Heyen tot een sterk kasteel. De voorburcht
bestaat uit enkele gebouwen, waarvan de zogenaamde
zaal het belangrijkste is. Het oudste deel van het kasteel, een kelderruimte, bevindt zich onder deze zaal; deze
ruimte telt acht ribloze kruisgewelven. De zuidgevel van
dit gebouw stamt uit de tijd van de overgang van gotiek
naar renaissance. Het heeft enkele siertorentjes op de
Poort Huis Heyen
trappen van de trapgevel. De gevel heeft aardige natuurstenen details. De andere gebouwen van de hoofdburcht, waarvan de meeste dateren uit
de achttiende eeuw of later, zijn de
eetzaal, de paardenstal en, naast
het hoofdgebouw, de poorttoren.
De vroegere ingang tot het kasteel
lag aan de zuidzijde. Daar zweeft nu
een brug boven de droge gracht, die
thans een scheiding vormt met de
grote weide ten zuiden van het kasteel. Op de voorburcht vindt u het
rentmeestershuis en de pachterswoning, als ook de boerderijgebouwen en een tiendschuur. Daarnaast
is nog een karrenloods, die bestaat
uit een open galerij, grenzend aan
Huis Heyen
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Het op twee hoogten in de uiterwaarden
gebouwde kasteel werd bij hoogwater
volledig omringd door water en was daardoor vrijwel onneembaar. En uitgerekend
dat hoge water zorgde ervoor dat tijdens
de Tachtigjarige Oorlog de Spaans gezinde
Thomas de Hodaye, die door de opstandige
Nederlanders in de gevangenis van het
kasteel was opgesloten, kon worden gered.
Zijn geliefde stak per roeiboot midden in
de nacht vanuit het ‘Spaanse’ Boxmeer de
Maas over en bezorgde de gereedschappen
waarmee Thomas zich kon bevrijden om
vervolgens samen met haar terug te roeien
naar Boxmeer. Het venstertje van de gevangenisruimte waardoor hij wist te ontsnappen is nog steeds te zien.
Volgens een oud volksverhaal spookte het
in het kasteeltje. De geest van de vroegere
Heer van Boxmeer zou er rondwaren, sinds
hij hier werd opgeknoopt na een vergeefse
poging om Huis Heyen te bezetten. Iedere
ochtend, bij het eerste daglicht, als er nog
nevelslierten over de Maasweiden hingen,
stak hij ergens rond het kasteeltje een spade
in de grond en haalde hij bij elke derde steek
een van de kanonskogels omhoog, die hij als
Heer van Boxmeer op het adellijk huis had
afgevuurd. Hij sleepte de projectielen naar
de kelder, maar moest daar radeloos toezien dat ze telkens bij de eerste zonnestralen
die door het kelderraampje naar binnen vielen, langzaam vervaagden en verdwenen….

de binnenplaats. Aan de noordzijde wordt
de voorburcht afgesloten door een poortdoorgang. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog
werd een deel van het kasteel verwoest; na
de Tweede Wereldoorlog was er nog slechts
een ruïne over. Deze werd aangekocht door
beeldhouwer Peter Roovers, die het volledig
restaureerde.
Op de plaats waar eeuwenlang de katholieke
kerk heeft gestaan, ligt nog steeds het kerkhof
4 . Van de kerk overleefde alleen de sacristie
(4)
de oorlog, samen met de pastorie en de door
kasteelvrouwe Otten in 1930 geschonken
Lourdesgrot. In 1962 werden deze restanten
gesloopt. De kerk werd niet meer herbouwd.
Een nieuw gebouw verrees in de nieuwe kern,
oostelijk van de toenmalige Rijksweg.

Kerkhof Heijen
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