
 

 

 

Fietsroute van 40 km 

Fietsroute langs kruisen en kapellen in de gemeente Venray.  

Route 2 *Venray-Heide-Veulen-Castenray-Oirlo-Venray* Middels een powerpoint presentatie 

werd vaak de werkwijze van onze stichting uitgelegd. De verplaatsing St. Antoniuskapel an de 

Stationsweg Venray en omhoog brengen van de Mariakapel aan de Scheiweg in Leunen werd 

stapsgewijs uiteengezet. Klik > hier < om het document (pdf) te bekijken. 

Lengte: 40 km. (alternatief 46 km.)  

ra. = rechtsaf slaan  

la. = linksaf slaan.  

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

1. Start bij op het Henseniusplein in centrum Venray. 

2. Richting standbeeld Henschenius, rechtdoor fietspad Schouwburgplein, 1ste weg la. Kempweg. Op 

kruispunt la. Langeweg, na 50 meter staat St. Annakapel nr. 47. 

3. Na St. Annakapel 3de weg ra. Kruisstraat. Na 200 meter is kruis nr. 50. 

4. Rechtdoor St. Antoniusstraat tot 20 meter voor de kruising, ra. de parallelweg Zandakker volgen tot 

rotonde. 

5. Bij rotonde la. Langstraat. 1ste straat la. (alleen voor fietsers) Hoebertweg, aan uw rechterhand staat 

H. Rochuskapel nr. 46 en 80 meter verder kruis nr. 45. Aan uw linkerhand staat de Veltumse kapel 

(uit 1681), op T- kruising la. Langstraat. 

6. Rotonde recht oversteken en ra. Heidseweg, na 750 meter Hagelkruis nr. 17. Heidseweg blijven 

volgen tot T-kruising, hier staat links H. Mariakapel nr. 18. Op T-kruising ra. Ysselsteynseweg. 

7. Daarna 1ste weg ra. Heidseschoolweg, na 125 meter is kruis nr. 66. Ga nu terug en einde weg ra. 

Links staat kruis nr.19. Ga direct na het kruis la. Volen. In de gevel van huisnr.8 H. Mariamuurkapel 

nr.20. Schuin tegenover de kapel staat kruis nr.21. 

8. Op T-kruising la. Steegse Peelweg. Na 1 km. is kruis nr. 22 (B). 

9. 1ste weg na het kruis ra. Scheiweg (als u op dit punt bij huisnr. 38 nog 350 meter de Steegse Peelweg 

verder rijdt, staat de H. Hartkapel nr. 23 (BT). Ga terug naar huisnummer 38). Volg de Scheiweg. Na 

600 meter staat de HH. Anna-, Maria- en Antoniuskapel nr.24 (B). 

10. Weg vervolgen en einde weg ra. Houbenweg. Daarna 1ste weg la. Hazenweg.  

N.B.: Aan de Puttenweg (Midden Peelweg) staat nog een kruis; dit ligt 6 km buiten deze beschreven 

route. Wilt u dit kruis in uw route meenemen ga dan nu verder met 10A: 10A) Einde weg ra. 

Brugpas. Einde weg la. Steegse Peelweg. Einde weg la. Puttenweg (Midden Peelweg), 1ste weg la. 

Eijkenhofweg. Op dit punt staat kruis nr. 13. Eijkenhofweg gaat over in Veulenseweg, rechts staat 

kruis nr. 25. Vervolg Veulenseweg. tegenover huisnr. 40 staat H. Donatuskapel nr. 26. Ga nu weer 

verder met nr. 12. 

11. Einde weg la. Brugpas, na brug 1ste weg ra (juist voor de kerk). De Vlies, einde weg la. Voerleberg. 

Aan het einde op de T kruising staat 30 mtr. naar rechts hagelkruis nr. 25. Op de T kruising la. 

Veulenseweg, tegenover huisnr. 40 staat H. Donatuskapel nr. 26. 
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12. 1ste weg ra. Kooiweg. Aan het einde van deze weg staat O.L.-Vrouw van Fatima-kapel nr. 27(BT). 

Einde weg la. Lorbaan, einde weg ra. Veulenseweg. Op dit punt staat kruis nr. 67. 

13. Na 1,2 km. staat links H.H. Antoniusabt- en Barbarakapel nr. 28 (B) en rechts kruis nr. 29. Weg 

vervolgen en in de bocht voor het einde van de weg links staat Hagelkruis nr. 30. 

14. Einde weg la. Albionstraat (voorzichtig oversteken). 1ste weg ra. Achterom (onverharde weg), einde 

weg ra. Brienshoekweg na 50 meter staat bij huisnr. 3 kruis nr. 69. Bij het kruis Brienshoekweg 

teruggaan en einde weg la. Albionstraat (voorzichtig oversteken). Na 300 meter H. Mariakapel nr. 31 

en direct achter huisnr. 8 kruis nr. 32. 

15. U bevindt zich nu op de Horsterweg. Na ± 1 km. bij huisnr. 15 staat kruis nr. 33. Nu 2de weg ra. 

Overbroekseweg, daarna meteen la. Vliegert.1ste Weg ra. Oosterbosweg. 

16. Op kruispunt la. Lollebeekweg, op dit kruispunt staat H.H. Lucia-,Jozef- en Johanneskapel nr. 34 

(BT). Lollebeekweg volgen en na 1200 meter links kruis nr. 68. 

17. Bij de kerk (B) kruising oversteken Mathiasstraat. Rechtdoor Tunnelweg, na de tunnel staat op de 

kruising rechts kruis nr.72, einde weg la. Castenrayseweg. Na 300 meter tegenover huisnr. 32 kruis 

nr. 35 (BT). Hier ra. Klein Oirlo. 

18. Weg rechtdoor vervolgen. U komt automatisch op Roland; spoorlijn oversteken en direct na de 

spoorlijn la. Oirlose Heide. Na 700 meter is kruis nr. 36. 

19. Einde weg la. spoorlijn oversteken Boddenbroek. Bij witte boerderij huisnr. 3 staat kruis nr. 37. 

Einde weg ra. Castenrayseweg, gaat over in Hoofdstraat. Na 100 meter links St.-Annakapel nr. 38. 

20. Weg vervolgen. Direct na de kerk ra. Deputé Petersstraat, net voor de spoorwegovergang staat links 

hagelkruis nr. 39. Nu teruggaan naar de kerk en kruising oversteken Pastoor Gerardsstraat. 

21. 3de weg la. Zandhoek, einde weg ra. Zandhoek. Aan uw rechterhand staat kruis nr. 40. Einde weg la. 

Blakterweg. Daarna direct ra. Blakterweg. ( op dit punt komt na verplaatsing kruis nr. 41 te staan) 

Na 1,2 km. staat kruis nr. 41. 

22. Einde weg la. Hulstweg. Viaduct overgaan en meteen daarna ra. Baggerweg, links aanhouden 

Baggerweg. Einde weg la. Weideweg, na 600 meter links kruis nr. 42. Einde weg ra. 

Laagriebroekseweg/Brienshoekweg, 2de weg ra. Van Berlostraat. 

23. Aan het einde van deze weg staat kruis nr. 43. Hier la. Leunseweg, (voorzichtig oversteken). 1ste 

weg ra. Gussenstraat, einde weg ra. St. Catharinastraat. 1ste straat ra. Enge Steeg, bij huisnr. 2 staat 

kruis nr. 44. 

24. Einde weg ra. Zuivelweg, einde weg la. Albionstraat/Leunseweg. Onder het viaduct door en bij 

rotonde rechtdoor tot kruising bij Paterskerk. Langs de langsgevel van de kerk is de Smartenhof nr. 

49. Op het kerkplein hangt tegen de muur kruis nr. 48. 

25. Van hieruit kunt u rechtdoor via de Patersstraat terug naar Henseniusplein. 
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