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Venray Remembers
Venray Remembers verbindt de vele locaties, bezienswaardigheden en activiteiten in
Venray en omgeving die in het teken staan van oorlogshistorie. Fysieke verbinding wordt
o.a. gelegd door thematische fiets-, wandel- en autoroutes, waar dit er één van is. Kijk voor
meer routes, bezienswaardigheden, verhalen, arrangementen en activiteiten op
www.venrayremembers.nl en download de app Venray Remembers in de App Store of
Google Play Store op je smartphone.
AUTOroute ‘Aan de andere kant’
Deze route verbindt twee opmerkelijke plekken aan elkaar: de Duitse Oorlogsbegraafplaats
in het Limburgse Ysselsteyn en het Oorlogsmuseum in het Brabantse Overloon. Bijzonder,
niet alleen omdat de route door prachtig landelijk gebied voert, maar vooral ook omdat de
reiziger zich regelmatig geconfronteerd ziet met de spanningsvelden van de Tweede
Wereldoorlog: ‘geallieerd’ tegenover ‘Duits’, ‘goed’ tegenover ‘fout’ en, bovenal ‘levend’
tegenover ‘dood’.
De route is oorspronkelijk ontwikkeld als fietsroute en met wat aanpassingen nu ook
beschikbaar in deze vorm als autoroute.
De route voert je langs verschillende bezienswaardigheden, maar ook langs zes
beleefpunten, herkenbaar aan een bijzonder bankje. De bankjes verwijzen met nummering
naar zes verhalen, die elke keer vanuit een ander perspectief kijken naar de
bevrijdingsoperaties in dit gebied. Je kunt gaan zitten op de bank en het betreffende
verhaal lezen op de achterkant van de fietsroutekaart (verkrijgbaar bij o.a. VVV Venray of
te downloaden op www.venrayremembers.nl). Maar nog veel leuker is om met de Venray
Remembers app de verhalen als augmented reality video in de omgeving te projecteren.
Het is handig als je thuis vooraf de Venray Remembers app installeert en de route met de
beleefpunten download. Een instructievideo over hoe je de app gebruikt vind je op:
https://www.venrayremembers.nl/nl/venray-remembers-app.
De bezienswaardigheden die je onderweg tegenkomt kun je, met een beknopte
beschrijving, ook terugvinden in de app. Op de website www.venrayremembers.nl vind je
ze terug met een uitgebreidere beschrijving.
Afstand

± 50 km

Startpunt
Deze routebeschrijving start op de parkeerplaats van vakantiepark Landal De Vers in
Overloon (Raaijweg 25, 5825 AL Overloon), maar je zou de route ook op een ander punt
kunnen starten.
Parkeren onderweg
Omdat de route oorspronkelijk is ontwikkeld als fietsroute, is er niet altijd een mooie
parkeergelegenheid bij de beleefpunten (de bankjes). Voorkom onveilig situaties of
ongemak voor anderen en parkeer je auto zo goed mogelijk. Aanwijzingen hiervoor vind je
in de routebeschrijving. Bij de bezienswaardigheden is veelal goede parkeermogelijkheid.
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ROUTEBESCHRIJVING
1. Verlaat de parkeerplaats van Landal de Vers linksaf de
Raaijweg op. Einde Raaijweg zie je aan de overkant van de
Venrayseweg het eerste bankje staan (dit is het bankje
nummer 5). Parkeer netjes in de berm of op de zandweg
naast het bankje. >> Bekijk de bijbehorende video in de app!
2. Volg Venrayseweg in de richting van Venray (komende uit de Raaijweg is dat
linksaf).
3.

Venrayseweg gaat over in Overloonseweg.

Aan de rechterkant zie je het Norfolk monument en
verderop links Wehrmachthuisje Venray. Wil je één
of beiden bij stilstand bekijken, zorg dan dat je veilig
parkeert.
4. De Overloonseweg gaat over in Nieuwe Overloonseweg. Bij de eerste rotonde
rechtdoor weg vervolgen. Bij tweede rotonde linksaf de Noordsingel op.
5. Volgende rotonde rechtsaf St. Jozefweg in.
6. Tweede weg linksaf, de Eindstraat in. Zoek een parkeerplek in de blauwe zone na de
bocht (max 2 uur met parkeerschijf) of parkeer voor langere tijd gratis net voor de
bocht op de parkeerplaats bij het Sint Jozef klooster.
7. Loop via Kerkpad (tussen Turkse moskee en pastoorswoning nummer 6) en het
stadspark naar de hoofdingang van de Grote Kerk.

De Petrusbandenkerk, ook wel Grote Kerk genoemd, heeft in de tweede
wereldoorlog een bijzondere rol gespeeld. Lees er meer over op
www.venrayremembers.nl, luister bij de Luisterplek van Liberation
Route Europe naar het verhaal over de verwoesting van de kerktoren.
Door met je smartphone de QR code op de luistersteen te scannen kun
je ter plaatse naar het verhaal luisteren. Incidenteel of op afspraak is de kerktoren geopend
voor een rondleiding. Hier wordt met een tentoonstelling en een film
ook het verhaal van de verwoesting en wederopbouw van de toren
verteld. Een rondleiding kun je boeken via VVV Venray.
N.B. Ook bij de Grote Kerk zie je een bankje van ‘Aan de andere kant’
staan. Hier is (nog) geen beleefpunt aan gekoppeld en maakt officieel
ook geen onderdeel uit van de route. Het heeft nu nog puur een
functionele en promotionele functie, maar dat verandert misschien nog...
Tegenover de Grote Kerk, vind je de Borggraaf, waar o.a. het Venrays Museum is gevestigd.
Het is een kleinschalig museum met een wisselende expositie. Daar is op dit moment de
expositie ‘Venray uit het puin herrezen’, over de wederopbouw van Venray na de tweede
wereldoorlog. Wanneer je geïnteresseerd bent in een lokale verdieping op dit onderwerp is
het een bezoek zeker waard.
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8. Loop terug naar de auto en vervolg je weg via de Eindstraat. Einde weg rechtsaf
Bontekoestraat in (lijkt een fietspad) en daarna rechtsaf de Hoenderstraat (in de
bocht rechts aanhouden (oprit op), Hoenderstraat vervolgen.
9. Langeweg rechtdoor oversteken, Westsingel rechtdoor oversteken. Hoederstraat
blijven volgen tot je aan de rechterzijde de Britse Oorlogsbegraafplaats, Venray War
Cemetery, ziet.

Deze oorlogsbegraafplaats is vrij te bezoeken en een bezoek neemt
weinig tijd in beslag. Parkeer de auto wel veilig langs de weg.
10. Tegenover begraafplaats (linksaf) Biezenvenneke in.
11. Einde linksaf Merseloseweg.
12. Bij rotonde rechtsaf Westsingel op.
13. Volgende rotonde rechtsaf Kempweg op.

Tip: Aan de rechterkant ligt Pannenkoekenhuis de Perdstal. Een mooie
plek voor een heerlijke pannenkoekenmaaltijd (lunch of diner; er staan
ook een paar andere gerechten op de kaart) of een (koffie)pauze.
14. Kempweg vervolgen. Einde rechts, Hardeweg.
15. De Hardeweg maakt bocht naar links en daarna bij kruising rechtdoor Weversven.
16. Einde links Weverslo.
17. Einde rechts Zandstraat. Aan het einde van de Zandstraat zie je
aan de linkerkant weer een bankje van ‘Aan de andere kant’
(bankje nummer 6). Parkeren kan op het verhard stukje asfalt
aan de overkant van de Ossendijk of netjes in de berm.
>> Bekijk de bijbehorende video in de app!
18. Vervolg je weg over de Ossendijk (komende uit de Zandstraat linksaf).
19. Einde rechtsaf Deurneseweg.
20. Bij rotonde linksaf, Jan Poelsweg N277 op.
21. Direct na COOP supermarkt rechtsaf Lovinckplein.
22. Na plein bij kruising met Kerkweg rechtdoor Timmermansweg.
Een stuk verderop ligt aan de linkerkant de Duitse
Oorlogsbegraafplaats. Hier vind je weer een bankje van ‘Aan de
andere kant’ (bankje nummer 1).
>> Bekijk de bijbehorende video in de app!

De Duitse Oorlogsbegraafplaats is zeker een bezoek waard en is vrij
toegankelijk. Hier vind je de graven van bijna 32.000, voornamelijk
Duitse, oorlogsslachtoffers. Ook hier is een luisterplek van Liberation
Route Europe. Door met je smartphone de QR-code op de luistersteen te
scannen kun je ter plaatse naar het verhaal over de begraafplaats
luisteren.
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23. Vervolg Timmermans weg (vanaf parkeerplaats begraafplaats linksaf). Einde rechts
Ijselsteijnseweg.
24. Spoor over. Kruising rechts Griendtsveenseweg.
25. Eerste rechts Paardekop weg. Weer spoor over.
26. Bij kruising met Ommezwangsedijk rechtdoor Nachtegaalweg in.
27. Volgende kruising rechtsaf Wittedijk in.
28. Eerste links Kanveldweg. Let op: weg wordt op einde onverwacht een stukje
onverhard met kuilen.
29. Einde rechtsaf N270 Langstraat op. Gaat over in Deurneseweg.
30. Na de bocht zie je aan de rechterkant weer een bankje van ‘Aan
de andere kant’ (bankje nummer 2). Parkeer hier niet in de
berm, maar sla alvast linksaf de Pastoor Jacobspeel in om daar
beter te kunnen parkeren. Let goed op met het te voet
oversteken van de N270 naar het bankje!
>> Bekijk de bijbehorende video in de app!
31. Vervolg Pastoor Jacobspeel (de straat tegenover het bankje).
32. Eerste rechtsaf Kemkensberg. Kruising Meerselse Peel en kruising Middenpeelweg
rechtdoor oversteken. Kemkensberg vervolgen.
33.
Einde links Ossendijk. Aan het einde van de Ossendijk zie je
weer een bankje van ‘Aan de andere kant’ (bankje nummer 3).
>> Bekijk de bijbehorende video in de app!
34. Vervolg weg Op de Ries (vanuit Ossendijk rechtsaf).
35. Einde rechts Kleindorp.
36. Eerste rechts Dorperveld.
37. Eerste rechts Kranendries.
38. Einde links Grootdorp.
39. Weg vervolgen langs sportpark en dan zie je aan de rechterkant
Molen Nooitgedacht. Hier hebben in de tweede wereldoorlog

vele onderduikers verstopt gezeten.
40. Grootdorp vervolgen voorbij de kerk aan je linkerkant (wordt verderop
Merseloseweg) tot linksaf de Beek op.
41. Einde links Beekweg.
42. Eerste rechts Loonsedijk, wordt Merseloseweg.
43. Einde linksaf Venrayseweg op.

Tip: Tijd voor pauze? Aan de rechterkant van de weg ligt Ijssalon Clevers.
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Bij kruising rechts Vierlingsbeekseweg. Ter hoogte van nummer

55b kun je eventueel rechtsaf naar het Overloon War Cemetery
rijden. Vrij toegankelijk en een bezoek kost weinig tijd.
44. Vierlingsbeekseweg vervolgen (vanaf begraafplaats rechtsaf).
45. Eerste weg rechts Holthesedijk.
46. Rechtsaf Schaartven.
47. Na chaletpark eerste zandpad rechts aanhouden (y splitsing).
Zandpad vervolgen tot bankje ‘Aan de andere kant’ (bankje
nummer 4) aan je rechterkant (achterkant Oorlogsmuseum).
>> Bekijk de bijbehorende video in de app!

N.B. Hier zie je ook de ingang van de fietsbrug dwars door het
museum. Helaas mag je daar alleen fietsend overheen, dus daar moet je fietsend nog
eens voor terug komen. Kun je niet wachten? Soms is het mogelijk om bij het
museum even een fiets te lenen.
48.
Zandpad vervolgen, wordt verharde weg en komt uit bij
parkeerplaats van het Oorlogsmuseum Overloon. Dit museum

moet je gezien hebben. Je vindt er een indrukwekkende collectie
voertuigen, voorwerpen en beeldmateriaal m.b.t. de tweede
wereldoorlog. Je bent er zo een paar uur zoet, dus als je krap in de
tijd zit, doe je er goed aan om er een andere dag voor terug te
komen. Op het voorterrein is ook een luisterplek van Liberation
Route Europe. Door met je smartphone de QR-code op de luistersteen te scannen kun
je ter plaatse naar het verhaal over De Slag bij Overloon luisteren.
49. Langs de parkeerplaats rijden tot einde linksaf Raaijweg. Verderop kom je weer bij
Vakantiepark Landal De Vers uit. Dit is het einde van de route.

CONTACT
Venray Remembers is een product van het Toeristisch-recreatief Platform Venray, een
organisatie van en voor ondernemers in recreatie en toerisme binnen gemeente Venray en
de directe omgeving (o.a. Overloon). De organisatie presenteert zich veelal onder de naam
VVV Venray. Voor meer informatie:
Venray Remembers
www.venrayremembers.nl
info@venrayremembers.nl

VVV Venray
www.vvvvenray.nl
0478 510 505
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