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Fietsroute Open Monumentendag  Zaterdag 14 september 2019 
 

Startpunt Martinuskerk, Kerkstraat 8, Cuijk, Open van 13.00 – 16.00 uur. 

In de kerk tevens het Severijn Orgel. 
 

Vanaf hier linksaf, via de Muur van Toebes onder het tunneltje door naar de Waaistraat / 

Loswal. Volg deze en neem na de aanlegplaats van de pont, rechts de fietspad langs de 

Maas. Aan het einde van het fietspad bij het Oorlogsmonument linksaf, direct daarna 

rechts de Mariagaarde in. 

Aan de rechterkant, achter de kerk is de Mariagrot (monument) 

Volg de Mariagaarde, onder de spoorlijn door, naar de Lange Linden. 

Volg de Lange Linden via de parallelweg links. Over de brug rechts de Oostermeerweg 

volgen, die overgaat in de Kerkstraat van Linden. 
 

Lambertuskerk Kerkstraat 32, Linden. Open van 11.00 -17.00 uur. 
 

In deKerkstraat rechts af en via de Hostert naar de Steegstraat, Over de brug, 

aan het einde van de Steegstraat rechts aanhouden; Kerkeveld  volgen en de  Provinciale 

weg oversteken, Beers in. 

Na een heel klein stukje Burgemeester Thijssenstraat, direct links af de Grotestraat in.  
 

Oude Gemeentehuis, Grotestraat 4. Beers.  Open van 12.00 – 17.00 uur. 
 

Van daaruit de Grotestraat volgen (richting Cuijk). Via Molenstraat en 

Verlengde Molenstraat volgt u de Koebaksestraat tot door Vianen heen. 

Aan het einde van de Koebaksestraat links over de Louwerenberg naar de Hapsebaan. 

Rechtsaf. De Hapsebaan gaat dan over in de Kalkhofseweg, die volgen tot in Haps.  

Rechtsaf de Kerkstraat in. 
 

Sint Nicolaaskerk. Kerkstraat 15, Haps.  Open van 15.00 – 18.00 uur. 
 

Terug over de Kerkstraat richting Cuijk, Bij de splitsing naar de Kalkhofseweg linksaf 

oversteken en de Cuijkseweg nemen, langs de Mariamolen. Bij de splitsing rechts de 

Cuijkseweg volgen tot links de afslag naar een tunneltje onder de A73 door. Via het 

tunneltje komt u op de Hapseweg. Ga linksaf tot de Hapsebaan. Ga daar rechtsaf, over 

het spoor. Bij de tweede rotonde links af (derde afslag) de Grotestraat in.  
 

Protestantse kerk. Grotestraat 102, Cuijk.  Open van 11.00 – 17.00 uur. 
 

Volg de Grotestraat richting Centrum. Neem de derde straat rechts; de Maasstraat. Voor 

het tunnelje linksaf, het Castellum in.  

  

Oude Kerktoren / Museum Ceuclum. Castellum 1, Cuijk. Open van 13.30 – 16.30 uur. 

Direct naast/achter de Oude Kerktoren vindt u de Martinuskerk, het begin van deze route. 


