
 

 

 

Fietsroute van 20 km 

Fietsroute langs Kruisen en Kapellen in de gemeente Venray.  

Route 3 *Venray-Oostrum-Smakt-Venray* 

Lengte: 20 km. 

ra. = rechtsaf slaan la. = linksaf slaan.  

(B) (BT) = hier staat een bank of bank met tafel. 

1. Start Henseniusplein in centrum Venray. 

2. Vanaf Henseniusplein door Poststraat op kruising la. Julianasingel. 

3. 3de straat ra. Stationsweg, na 250 meter staat links kruis nr. 60. Bij rotonde rechtdoor en bij Kwik Fit op de 

verhoogde kruising ra. fietspad St. Servatiusweg. 

4. Fietspad helemaal afrijden tot het einde, aan uw linkerhand op de parkeerplaats van groentewinkel Claessens 

staan de St.-Anna ten Driëenkapel nr. 52 en kruis nr. 53. 

5. Voorrangsweg Henri Dunantstraat recht oversteken en het fietspad volgen, vóór het hekwerk links 

aanhouden, einde fietspad rechtdoor tot u op de rondweg Brukske uitkomt, hier la. en 3de straat ra. 

Bolerostraat. Aan het einde van deze straat (40 meter) staat kruis nr. 51. Ga weer terug naar de rondweg en 

vervolg ra. Brukske. 

6. Rotonde recht oversteken St. Antoniusveldweg, deze weg helemaal afrijden tot de Wilhelmina Druckerstraat, 

hier ra. het fietspad volgen tot voorrangsweg Stationsweg.  

Hier ra, op dit punt staat de St.-Antonius van Paduakapel nr. 54(B). 

7. Stationsweg volgen, spoorweg oversteken Mgr. Hanssenstraat en doorrijden tot de kerk in Oostrum. 

7a. Geen deel uitmakend van Kruisen en Kapellen maar wel de moeite waard voor een bezoek is de begraafplaats 

Transcedron; hier wordt de kruisweg uitgebeeld. U bereikt dit als volgt: ( ± 375 meter) ga direct na de kerk 

ra. Vlasakker, op T-splitsing la. Randenrade, door in de bocht het paadje rechtdoor te volgen komt u uit bij 

het Transcedron. Na bezichtiging dezelfde weg weer terug tot bij de kerk. 

8. Bij de kerk la. Geysterseweg in scherpe bocht la. Zuiderbergweg, in bocht la. (rechtdoor is onverharde weg) 

en spoorweg oversteken, Rosmolenweg, aan het einde op T-kruising staat links kruis nr. 56. 

9. Hier ra. Spurkterdijk, deze weg blijven volgen (BT), vóór Hotel Asteria langs en einde weg ra. 

Maasheseweg, fietspad volgen tot 300 meter na de spoorwegovergang, hier la. 

St. Jozeflaan. 

10. 1ste weg la. Loobeek en spoorweg oversteken na 120 meter in de zijgevel van boerderij links huisnummer 1 

is muurkapel St.-Jozef nr. 57. 

11. Loobeek vervolgen en 1ste weg la. Spurkt, (u gaat onder de autoweg door) 

na ± 2,5 km. bij voorrangsweg in bocht ra. fietspad Spurkt volgen. Aan het einde van deze weg la. 

Overloonseweg. Op dit punt staat de H.H.-Barbara-en Martinuskapel nr. 58 (B). 

12. Na 600 meter in bocht vóór bosrand la. Makkenpad (B) (onverharde weg), gaat over in verharde weg Paul 

Burgmanstraat. 1ste weg ra. Spurkterweg, einde weg ra. Dr. Kortmannweg. Hier staat kruis nr. 59. Bijna aan 

het einde van deze weg, waar de asfaltweg ophoudt, gaat U ra. via een kort voetpad naar het St.-

Annaterrein. 



13. Eerste weg la. St.Annalaan (vóór het monument met de geknikte kruisen). Indien u hier rechtdoor gaat kunt 

u op dit prachtige St.-Annaterrein een stukje vrijelijk rondfietsen, maar kom weer terug bij de geknikte 

kruisen en ga ra. St.Annalaan. 

14. Kruising (voorzichtig) oversteken naar Heuvelstraat. 

15. 1ste weg ra. Kloosterhof. Volg juist aan het einde van deze weg het pad links vóór het hekwerk. Na 30 meter 

achter de struiken is de Lourdesgrot nr. 78. (B). Ga het pad terug en la. St.Jozefweg. 

16. In de bocht la. Eindstraat en rechts aanhouden. Aan de linkerkant op huisnummer 8 is museum 't 

Freulekeshuus. Het grootste gedeelte van de originele heiligenbeelden uit de kapellen is opgenomen in de 

vaste collectie. Open op woensdag- en zaterdagmiddag en op afspraak. 

17. 3de weg la. fietspad Kerkpad, in de bocht is kruis nr. 61 en links boven de poort de St.-

Antoniusabtmuurkapel nr. 62. 

18. Kerkpad vervolgen en aan het einde ra. Raadhuisstraat, gaat over in Julianasingel. 

19. 3de straat ra. Poststraat en u komt weer op het Henseniusplein. 
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