
 

REIS & SPIJS | LAND VAN CUIJK ROUTE | 20 + 21 MAART 2021 

 

Beste Reis & Spijs deelnemers,  

 

Wat leuk dat we jullie op een van onze routes mogen verwelkomen! Graag je aandacht voor 

onderstaande informatie zodat je kunt genieten van een ontspannende middag er op uit. Op de 

volgende pagina’s vind je de routebeschrijving.  

 

BELANGRIJKE INFORMATIE 

Rij op eigen initiatief naar een van de 5 deelnemende horecagelegenheden om daar jouw tour te 

gaan starten en de routebeschrijving te gaan volgen. Je mag zelf kiezen waar je gaat starten en 

dus ook weer eindigt. De take away gerechtjes kunnen bij de horecagelegenheden vanaf 12.00 

tot 18.00 uur afgehaald worden.  

 

We adviseren om vóór 13.00u te starten zodat je volop de tijd hebt om van de route te genieten.  

De totale route is circa 120 km, de netto rijtijd is circa 2,5 uur, daar bovenop komt de tijd die je 

neemt op de locaties en de wandelroutes. We doen suggesties voor een wandelroute onderweg, je 

kunt zelf kiezen of en welke wandelroutes je loopt.  

 

Bij elke horecagelegenheid is een deelnemerslijst, aan de hand daarvan krijg je de gerechtjes 

uitgereikt op basis van take away. De restaurants serveren ofwel een vegetarisch gerecht ofwel 

een vegetarisch alternatief. Geef je eventuele vegetarische voorkeur graag ter plekke aan. Geniet 

er van op een mooie plek in de buurt of in de auto. Neem voor de zekerheid ook je deelnametickets 

mee die je per email hebt ontvangen.  

 

HORECAGELEGENHEDEN 

De route voert je langs 5 horecagelegenheden waar je een lekker gerechtje geniet. Onderstaand 

vind je een overzicht. De route is in één richting uitgezet, op basis van onderstaande volgorde.  

 

Voorbeeld: start je bij Eeterij D’n Oven, dan ga je van daaruit naar D’n Eetkaemer, verder naar Van 

der Valk Hotel Cuijk - Nijmegen enz.  

 

▪ Herberg Thijssen | Spoorstraat 5, 5821 BB Vierlingsbeek 

▪ Tussen Harrie & Toon | Dorpsstraat 2, 5846 AA Ledeacker / St. Anthonis 

▪ Eeterij D’n Oven | Verbindingsweg 1, 5411 NP Zeeland 

▪ D’n Eetkaemer | Maasstraat 16, 5361 GG Grave 

▪ Van der Valk Hotel Cuijk - Nijmegen | Raamweg 10, 5431 NH Cuijk 

 

 



 

ROUTEBESCHRIJVING 

In de navolgende routebeschrijving vind je regelmatig het begrip T-splitsing. Het gaat dan letterlijk 

om een splitsing van de wegen in T-vorm: jullie komen van een weg aanrijden en hebben 

vervolgens enkel de keuze linksaf of rechtsaf.  

 

Als er ergens op de route niks staat aangegeven en je twijfelt is de basisregel: rechtdoor rijden / de 

weg vervolgen. Mocht je onverhoopt verdwalen, dan kun je zelfstandig navigeren naar de 

eerstvolgende horecagelegenheid waar je naar onderweg was, of je navigeert naar een straatnaam 

in de routebeschrijving. 

 

Start- en horecalocatie Herberg Thijssen | Spoorstraat 5, 5821 BB Vierlingsbeek 

Bij het wegrijden van het parkeerterrein bij Plus Verbeeten, rij je langs de kerk af en sla je direct  

de 1e straat rechtsaf zodat je de voorzijde van de kerk passeert op de Pastoor Jansenstraat 

Ga op de kruising linksaf, de Laurentiusstraat op 

Ga op de kruising rechts en volg daarmee de richting Maashees 

Rij Vierlingsbeek uit en neem de 1e straat rechts, de Sleijbergweg 

Sla op de T-splitsing linksaf, de Kapelstraat op, en rij Holthees binnen 

Passeer de kapel en ga op de T-splitsing rechtsaf, de Gildestraat op 

Rij Holthees uit en neem rechts de spoorwegovergang en vervolg de Loonseweg 

Neem de brug over de A73 en vervolg geruime tijd de Holthesedijk 

Op de grote kruising met de Vierlingsbeekseweg ga je rechtdoor, het bord ‘Zoo Parc’ volgend 

Vervolg geruime tijd de Rondweg, ga op alle kruisingen rechtdoor en rij rondom Overloon 

Op de kruising met de Oploseweg sla je rechtsaf 

In Oploo aangekomen sla je rechtsaf in de richting van St Anthonis 

Neem de 1e straat rechts, de Vloetweg en passeer de molen en de kerk 

Rij Oploo uit en vervolg de weg 

Rij St. Anthonis binnen en rij door het tunneltje 

Ga op de Y-splitsing rechts, de Kolonel Silvertoplaan op 

Ga op de T-splitsing links, de Breestraat op 

Neem de 3e straat links, de Henri Dunantstraat 

Volg op de kruising het bordje Ullingse Bergen, doe dit ook op de Y-splitsing erna 

Rij de verharde weg af tot aan het parkeerterrein van de Heksenboom en parkeer hier de auto 

 

WANDELROUTE | ULLINGSE BERGEN | CA. 25 MINUTEN 

Loop richting het bos, aan de rand ervan vind je een lange houten paal met de routebordjes voor 

de Ullingse Bergen route. Neem de verkorte route van 2 km door de gele bordjes te volgen. Dit is 

circa 25 minuten wandelen.  

 

 



 

Verlaat het parkeerterrein en neem dezelfde verharde weg terug 

Bij het bord St Anthonis hou je links aan; op de viersprong ga je rechtdoor tot je weer aan de 

hoofdweg komt (Breestraat). Sla hier linksaf richting het Texaco tankstation 

Net na de brandweerkazerne, kun je rechts parkeren. Op de hoek ligt Tussen Harrie & Toon 

 

Start- en horecalocatie Tussen Harrie & Toon | Dorpsstraat 2, 5846 AA Ledeacker / St. Anthonis 

Verlaat het parkeerterrein en sla daarbij rechtsaf, passeer Harrie & Toon op de Dorpsstraat 

Rij Ledeacker binnen en neem na de kerk de 3e straat links, Toven (in de bocht naar rechts) 

Sla op de T-splitsing linksaf, De Quayweg 

Rij de 60 km zone in het bosgebied binnen en neem de 1e straat rechts, richting Camping de Bergen 

Ga op de volgende twee kruisingen telkens rechtdoor 

Volg het bord Avonturenpark linksaf 

Vervolg de weg circa 1.6 km 

Ga op de T-splitsing linksaf, richting Zeeland, op de Noordstraat 

Volg deze weg circa 4 km tot aan de T-splitsing met de N277 en sla hier rechtsaf richting Zeeland 

Neem de 1e straat links richting Odiliapeel en volg deze weg circa 2.6 km 

Rij Odiliapeel binnen en neem de 1e straat rechts, Tarwestraat 

Rij Odiliapeel uit en ga op de T-splitsing met de N264 linksaf 

Ga op de rotonde rechtdoor richting Volkel met aan je rechterhand militaire vliegbasis Volkel 

Ga op de rotonde rechtsaf richting Zeeland, en de rotonde erna rechtdoor richting Zeeland 

Neem de 4e straat rechts, de Bunders 

Neem de 2e straat links, Achter Oventje (onverharde weg) 

Ga op de T-splitsing rechts en met de bocht mee naar links 

Rij het gehucht Oventje binnen 

Ga op de T-splitsing rechts en direct erna links het parkeerterrein van Eeterij D’n Oven op 

 

Start- en horecalocatie Eeterij D’n Oven | Verbindingsweg 1, 5411 NP Zeeland 

Verlaat het parkeerterrein en sla daarbij linksaf, de Verbindingsweg op 

Ga op de verharde kruising rechtdoor 

Sla in de bocht naar rechts, linksaf, Graspeel op 

Ga op de kruising met stopborden rechtsaf  

Ga op de rotonde rechtdoor richting Langenboom 

Neem de 4e straat rechts richting Langenboom 

Vervolg de Dorpsstraat en rij door het dorp 

Neem na het bedrijf ‘Festa’ de 1e weg links, Uilweg 

Neem de 2e straat rechts, Sperwerstraat 

Ga op de T-splitsing rechtsaf, Graafseweg op 

Neem de 1e straat links, Bergseweg en volg het bord Kasteel Tongelaar 

Sla op de T-splitsing linksaf, Roijendijk en rij parallel aan het ‘Defensiekanaal’ met kazematten uit de 

Tweede Wereldoorlog 



 

Neem de 1e straat rechts, Hogendijk, en parkeer verderop rechts de auto op het parkeerterrein. Van 

hieruit kun je een korte wandeling maken om het kasteel en het landgoed te bezichtigen 

 

FOTOTIP | KASTEEL TONGELAAR |  

Kasteel Tongelaar en Boerderij de Benedenhof liggen op het prachtige Landgoed Tongelaar van 

Brabants Landschap. Het is er on-Nederlands stil. Je waant je er zo op het Franse platteland! 

 

Verlaat het parkeerterrein van Kasteel Tongelaar en sla daarbij linksaf 

Sla op de T-splitsing linksaf, Roijendijk 

Sla op de kruising linksaf, Vissteeg 

Sla op de T-splitsing rechtsaf, Broekkant 

Sla op de kruising linksaf en vervolg Broekkant (onverharde weg en slecht wegdek) 

Hou links aan en vervolg Graafsedijk 

Ga op de kruising rechtdoor, Kapellaan op 

Rij door de gehuchten Nieuw-Gassel en Escharen 

Sla op de kruising in Escharen linksaf, Beerschemaasweg op 

Neem de brug over ‘de Graafsche Raam’ en sla daarna op de kruising rechtsaf, de Hoogeweg op 

Vervolg de weg tot aan de rotonde en ga rechtsaf de N324 op richting Grave 

Ga bij het 3e stoplicht rechts, Trompetterstraat  

Neem de 2e straat links, Ravelijn, en parkeer hier de auto op het grote parkeerterrein ‘Lunette’, voor 

een wandeling door Grave en naar D’n Eetkaemer voor je volgende gerechtje 

 

WANDELROUTE | VESTINGSTAD GRAVE – D’N EETKAEMER | CA 30 MINUTEN 

Zoek de kerkspits en loop die richting op, zodat je op de Bagijnenstraat uit komt. 

Van hieruit kun je richting de Markt lopen via de winkelstraat recht vooruit. 

Je vindt op de Markt verschillende prachtige panden uit het verleden, fotowaardig! 

Op het einde van de Markt ga je linksaf de Maasstraat op, na 250 meter vind je links D’n Eetkaemer. 

Als je van hieruit verder richting de Maas loopt zie je elders, rechts aan de Maaskade, ook twee 

oude kanonnen. Neem bij het teruglopen naar de auto gerust een andere wandelroute in of rondom 

het centrum, ga een zijstraatje in en laat je verwonderen door de mooie gebouwen! 

 

Start- en horecalocatie D’n Eetkaemer | Maasstraat 16, 5361 GG Grave 

Indien je hier start, parkeer je de auto het beste op parkeerterrein ‘Lunette’ aan de Ravelijn zodat je 

de wandelsuggestie hier boven kunt volgen door Grave en naar D’n Eetkaemer. 

Verlaat het parkeerterrein op de Ravelijn bij de tandartspraktijk en rij richting de stoplichten 

Sla bij de stoplichten linksaf, de N324 op 

Sla bij de stoplichten linksaf richting Cuijk, de N321 op 

Ga bij de volgende twee stoplichten telkens rechtdoor 

Na de molen en het tankstation neem je de 1e straat links, Overlaat op 



 

Ga met de bocht mee naar rechts, Over de Voort op 

Vervolg geruime tijd de weg en rij langs de Kraaijenbergse Plassen  

Ga op de T-splitsing links, Dommelsvoort 

Ga op de Y-splitsing links, Steegstraat 

Neem het bruggetje over de plassen en rij tussen de plassen door 

Aangekomen in het gehucht ‘Linden’ neem je de 1e straat rechts, De Hostert 

Op de T-splitsing ga je rechtsaf, Kerkstraat op 

Verlaat Linden en neem een kijkje bij het oorlogsmonument aan je rechterzijde. Je kunt de auto 

parkeren op het parkeerterrein achter het monument.  

 

 

Vervolg de weg met de auto en neem de tunnel onder de A73 door 

Neem de 2e straat rechts, de Raamweg, richting Cuijk 

Na ruim 1 kilometer ligt links van je Van der Valk Hotel Cuijk – Nijmegen waar je kunt parkeren 

 

Start- en horecalocatie Van der Valk Hotel Cuijk - Nijmegen | Raamweg 10, 5431 NH Cuijk 

Verlaat het parkeerterrein en neem de 1e straat links, de Raamweg 

Ga bij de stoplichten linksaf, richting Cuijk 

Ga op de volgende 3 rotondes rechtdoor  

Ga op de T-splitsing rechtsaf, Cantheelen op 

Hou op de Y-splitsing links aan richting het veer Mook – Middelaar 

Vervolg de weg langs de kerk 

Bij de grote reclamemast ga je linksaf richting Sint Agatha 

Bij het standbeeld op de splitsing ga je rechts, en direct erna linksaf de Liesmortel op 

Rij Sint Agatha uit en neem de 1e straat links, Van den Boschweg op 

Neem de 1e straat rechts, Rijtjes op 

Hou op de Y-splitsing rechts aan en rij rechts van het fietspad 

Ga op de T-splitsing linksaf 

Rij tussen de Maas en de dijk in 

Ga op de T-splitsing linksaf en volg daarmee fietsroute nummer 2 

Ga op de T-splitsing rechtsaf  

Rij door tot aan de T-splitsing en sla rechtsaf de N264 op 

Sla bij de stoplichten linksaf richting Beugen 

Verlaat Oeffelt en neem de 2e straat rechts, de Oeffeltseweg 

FOTO TIP | OORLOGSMONUMENT 

Na het verlaten van het plaatsje Linden vind je aan de rechterkant een bijzonder 

oorlogsmonument. Het herdenkt een neergestorte Amerikaanse C-47 tijdens operatie ‘Market 

Garden’ in de Tweede Wereldoorlog, een grote luchtoperatie van de geallieerden in september 

1944.  



 

Rij Beugen binnen en neem de 1e straat rechts, Molenweg 

Passeer de molen en ga op de kruising linksaf, Brouwerstraat 

Ga op de T-splitsing rechtsaf, Kerkplein op en passeer de kerk 

Ga op de kruising rechtdoor, richting Boxmeer 

Ga op de kruising linksaf, richting Boxmeer 

Ga op de rotonde rechtdoor, de Beugense Maasstraat op 

Hou op de Y-splitsing rechts aan en rij Beugen uit  

Sla bij ’T Veerhuis rechtsaf 

Rij onder de A77 door 

Rij Boxmeer binnen 

Ga op de Y-splitsing linksaf, Het Zand op 

Ga in de bocht naar rechts, linksaf Loerangelstraat op 

Ga op de Y-splitsing rechtsaf (volg de fietsroute) en je hebt zicht op de stuw van Sambeek 

Ga op de T-splitsing linksaf 

Neem het 1e straatje links als je een kijkje wil nemen bij het stuw- en sluizencomplex van Sambeek 

Vervolg de weg richting het veer naar Afferden 

Ga bij het veer rechtsaf (neem dus niet het veer!) 

Ga op de Y-splitsing rechtsaf 

Ga het bruggetje over op de Veerweg 

Rij Vortum-Mullem binnen en neem de 1e straat links, De Steeg 

Vervolg geruime tijd de weg en rij langs de dijk af 

Ga op de T-splitsing rechtsaf, Maasstraat op 

Ga op de T-splitsing linksaf, Groeningsestraat op 

Rij Groeningen uit en Vierlingsbeek binnen 

Ga op de Y-splitsing rechtsaf de Spoorstraat op 

Parkeer de auto op het grote parkeerterrein tegenover Plus Verbeeten en Herberg Thijssen 

 

Ben je de route niet gestart bij Herberg Thijssen?  

Lees dan het vervolg van jouw route op pagina 2. 


