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Fietsroute door Venray, Merselo, Heide en Leunen langs kruisen en kapellen,  

21 kilometer. Bij veel kruisen en kapellen treft u verklarende tekstjes aan. 

 

Start vanaf de VVV aan het Mgr.Goumansplein te Venray 

1. U gaat naar de kerk, en gaat links langs het gebouw. Aan het einde van het pad staan links 

tegen de muur van het voormalige kerkhof drie oorlogsmonumenten. 

2. U verlaat het terrein door de kleine poort en gaat linksom het Kerkpad op. Dat volgt u de 

hoek om tot het kruis en de poort. Het kruis is opgericht in 1938 ter herinnering aan het 

feit, dat toen de Ursulinen een eeuw in Venray waren. De poort verleende toegang tot het 

terrein van het klooster Jerusalem (1422-1975). Boven de poort een beeldje van Antonius-

abt, de beschermheilige van het klooster. 

3. Is de poort open? Dan kunt u over het terrein linksaf naar de grote poort. U passeert direct 

links een hardstenen Heilig-Hartbeeld uit ongeveer 1875, dat in de gevel van het klooster 

stond. Verderop bij de bank rechts het pad in is een waterput. Tot in de vorige eeuw 

haalden gelovigen er water om hun ogen te spoelen bij ziekte, in de hoop dat Sint-Oda hen 

bij zou staan. U gaat weer terug naar de poort. Door de poort gaat u schuin rechts de 

Eindstraat in, langs Nr. 27. 

4. Is de poort gesloten? Volg dan het Kerkpad tot het einde, en ga dan rechts de Eindstraat 

in, langs Nr. 27. 

5. Voorbij de bocht rechtsaf , volg bordje Lourdesgrot, het parkeerterrein op van het 

zakencentrum ‘t Klooster. Boven de ingang prijkt een levensgroot beeld van de 

naamgever van het voormalige klooster: Sint-Jozef. 

6. Op de hoek van het gebouw links (Eindstraat 32-48) het pad volgen tussen de gebouwen. 

Bij de scherpe bocht staat op een hoge sokkel een ander beeld van Sint-Jozef, geschonken 

door de bewoners van de naburige flat. 

7. Het pad rechts volgen door het poortje in het hek: daar staat de Lourdesgrot van het 

voormalige klooster. Deze plek wordt al jarenlang door veel mensen bezocht, vooral in de 

Mariamaanden mei en oktober. 

8. Terug naar het tegelpad (niet door het poortje) en dat pad verder volgen tot het einde. Daar 

rechtsaf. Kloosterhof . Voorbij het eerste flatgebouw rechts op het eigen terrein van 

Vincentiushof is in het plantsoentje, verscholen onder de klimop, een klein Lourdesgrotje, 

dat gebouwd was voor de toenmalige bewoners. Bij de nieuwbouw van Vincentiushof 

werd het herontdekt. 

9. Kloosterhof  vervolgen, na het bordje Alfridahof 29 tm 56: linksaf pad Angelahof. Einde 

pad, links: Mariakapel. Deze kapel is voortgekomen uit het kunstenaarsproject Rock my 

religion en heette oorspronkelijk Maria Hemelwater Afvoer. 

10. U steekt de Sint-Jozefweg over, gaat links en neemt de eerste weg rechts, de Tolstraat. 

Aan het einde tussen de paaltjes  rechtdoor langs het flatgebouw De Hoge Beek. U komt 

bij de gymzaal in de Ursulastraat. Deze straat naar rechts- en meteen weer links.  

11. Einde bocht naar links naar de Pastoor van der Gaetstraat. Onder de gymzaal bevindt zich 

de atelierruimte van de Stichting Kruisen en kapellen in de gemeente Venray. 
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12. De Pastoor van der Gaetstraat vervolgen, tot de derde weg rechts: Sint-Barbarastraat. 

Rechtdoor, de Westsingel oversteken, links over het fietspad naar het hagelkruis. Dit kruis 

wordt in de zestiende eeuw al genoemd. Een hagelkruis werd opgericht ter bescherming 

van het veldgewas. 

13. Weg vervolgen, op kruispunt rechtsaf Hoenderstraat. Na 400 meter rechts de Odakapel uit 

1637. Oda is de beschermheilige van Venray; zij genoot op deze plek altijd veel devotie. 

14. Direct na de kapel rechts Hiept, na 500 meter links de Antoniusabt-muurnis. Het originele 

beeld is 500 jaar oud, de huidige nis is uit de negentiende eeuw en staat tegen een wat 

ouder bakhuis. 

15. Verharde weg naar links volgen, tot dubbel fietspad, langs de Beekweg. Daar links, en 

tweede weg links Beek. Voorbij de buurtschap een ijzeren hagelkruis uit de negentiende 

eeuw. 

16. Einde weg rechts, aan de rechterkant komt het merkwaardige kapelletje van Sint-Jan, 

patroon van Merselo. Ook hier is het originele beeld eeuwenoud. U hebt 5 kilometer 

afgelegd. 

17. Direct na de kapel rechts en einde weg links Kleindorp. Aan de rechterkant een 

Annakapel. Herbouw na de Tweede Wereldoorlog, origineel late middeleeuwen. Anna is 

de beschermster van het gezin. 

18. Rechtdoor richting kerk. De calvariegroep op het kerkhof, links, is het afstappen waard. 

Bij de kerk een Heilig-Hartbeeld uit 1932, daar tegenover  tegen de gevel een Maria met 

kind van de kunstenaar Piet van Dongen, jaren 1950. 

19. Bij de kerk rechtsaf Grootdorp. Deze straat volgen de bocht rechtsom, tot huisnummer 85. 

In de zijgevel van de boerderij een Odabeeld, oorspronkelijk was dit een treurende Maria 

onder het kruis uit het begin van de vijftiende eeuw. 

20. Terugfietsen tot eerste weg rechts: Veldstraat. Eerste weg links Schaapskuil. Aan het 

einde de Mariakapel, in 1954 gebouwd uit dank dat het dorp de oorlog redelijk goed 

doorstaan had. 

21. Bij de kapel rechtsaf Haag. Bij huisnummer 34 op de hoek van de schuur een muurnis met 

Maria met Kind, een oude stichting tegen een voormalige schaapskooi. 

22. Linksaf Weverslo. Deze weg volgen door enkele bochten naar rechts en links. Straat 

Weverslo links laten liggen. U passeert de boerenschans links, u doorkruist de natuur van 

het Weverslose Ven. De Zandstraat rechts laten liggen en u komt langs de monumentale 

boerderij Martiene Plats. 

23. Op T-splitsing linksaf Janslust. Voorbij de natuurbegraafplaats eerste zandweg (dood 

lopende weg) rechts. Aan het einde daarvan de kapel van Antonius-abt en Alfonsus uit 

1920. 

24. De drukke weg oversteken en rechtsaf de Droesenweg nemen. Een veldkruis staat aan de 

rechterkant tussen de bomen, opgericht in 1915, ter bescherming tegen besmettelijke 

ziekten.  

25. De weg vervolgen, en einde weg rechtsaf Heidseweg. Deze weg voert door het dorp. Bij 

de T-splitsing staat een Mariakapel uit de achttiende eeuw. De weg rechtsaf vervolgen tot 

het kruis aan de linkerkant. Dit is opgericht in 1932 uit dank voor een voorspoedige 

periode in heide. 

26. Linksaf Volen. Aan de rechterkant een muurnis met Maria met Kind, een vervangende 

bouw voor een versleten grotere kapel die tegenover de boerderij stond. Iets verderop aan 

de overkant een veldkruis uit 1927, uit dankbaarheid opgericht. 

27. Einde weg links Steegse Peelweg. Na 1 kilometer links een veldkruis, hiernaartoe 

verplaatst in 2001. Oorspronkelijk stond het vanaf 1933 bij de boerderij iets verderop. 
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28. Eerste weg rechts, Scheiweg. Links de Maria-, Anna- en Antoniuskapel, in deze staat uit 

de negentiende eeuw. Deze kapel is in 2013 in zijn geheel 80 cm. omhoog gebracht. 

29. Weg volgen, eerste weg links Teeuwenhofweg. Deze volgen tot het einde bij de eerste 

weg links, de Veulenseweg. De teller staat op 15 kilometer. Hier linksaf. 

30. Links de Antoniusabt- en Barbarakapel, oorspronkelijk een stichting uit de zeventiende 

eeuw door het Armengilde van de Venrayse Grote Kerk. Antonius is de boerenpatroon, 

Barbara werd aangeroepen voor een zalige dood. Iets verder rechts een veldkruis uit de 

negentiende eeuw. 

31. De weg vervolgen. Bij de binnenkomst van Leunen links een hagelkruis, het oudst 

bekende uit de omgeving, rond 1500. 

32. Aan het einde van de Veulenseweg even met de fiets aan de hand links naar de witte 

Mariakapel, een stichting uit de late zeventiende eeuw. 

33. De Horsterweg oversteken en linksaf richting kerk. Voorbij het benzinestation rechts een 

veldkruis, ooit opgericht omdat een boer in 1902 in het achterliggende veld (nu een 

woonwijk) bij het hooien plotseling dood bleef. 

34. Weg vervolgen, onder het viaduct door, neem de rotonde driekwart en ga de weg In de 

Wieën in. Bij de molen rechts Sportlaan. Deze volgen tot het einde en de Zuidsingel 

oversteken. 

35. U komt in de Antoniusstraat. U kijkt tegen de achterkant van een veldkruis, ooit aan de 

rand van het dorp. De bijhorende straat heet de kruisstraat, die anders dan verwacht zijn 

naam dankt aan een verdwenen middeleeuwse openluchtkruisweg 

36. Bij het kruis rechtsaf St. Antoniusstraat. Die volgen tot de tweede straat rechts: Pastoor 

Ruttenstraat, en afslaan. 

37. Deze weg volgen tot het einde, Leunseweg oversteken en richting de Paterskerk. U 

passeert een stuk van de originele kloostermuur uit 1650. Langs de lange gevel van de 

kerk staan zeven staties, die droevige momenten uit het leven van Maria uitbeelden. Dit 

zijn kopieën uit 1985. Op het voorplein een kruis, als navolger van het oudste kruis uit 

ongeveer 1650 op het pleintje vóór het klooster. Aan de overzijde van de Leunseweg een 

Heilig-Hartbeeld uit 1931. 

38. Rechtdoor Patersstraat. Op de gevel bij Eef Wonen een Christoffelbeeld, patroon van de 

reizigers. Het beeld dateert uit de tijd, dat hier benzinestation Derksen was. Even verder 

bij huisnummer 25 een gevelbeeldje Maria met kind. 

39. Weg vervolgen en rechtsaf Poststraat. Eerste weg links Julianasingel, en tweede weg links 

Hofstraat. U komt op de Grote Markt. Daar is bij de pomp een bronzen paneel in het 

plaveisel met een weergave van het oude dorpscentrum. Door de doorgang bij cafe De 

Klokkenluider naar de dagkapel van de Grote Kerk, met onder andere een Mariabeeld. 

40. De weg vervolgen vóór de dagkapel langs, langs het monument voor de ongedoopt 

overleden kinderen en rechtdoor naar de VVV. 


