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ROUTEBESCHRIJVING

1  Vertrek vanaf gemaal Van Sasse richting 
 de Maasbrug. Bij het bevrijdingsmonument 

loopt u linksaf het fietspad op zodat u 
onder de brug doorloopt. 

2  Eenmaal onder de Maasbrug doorgelopen 
slaat u linksaf op de Koninginnedijk 
richting Grave. 

3  U slaat bij de jachthaven linksaf de 
Haven straat in, u loopt het park in en 
slaat gelijk linksaf, de heg volgend. 

4  Wandel langs de boomgaard en 
houdt in het park links aan, langs de 
verhoging. Aan het einde neemt u 
de trap omlaag en gaat voor het grote 
gebouw linksaf.

5  Op de 4-sprong loopt u rechtdoor de 
Maaskade in, met aan uw linkerzijde 
de Maas en de Maaspoort. U blijft de 
vestingmuur volgen.

6  U volgt het patroon van de buitenmuur 
van de vesting, waardoor u ook langs de 
Oude Haven van de vestingstad loopt.

7  Alternatieve route: ga de Oliestraat in en 
door het straatje rechts (Korte Rogstraat) 
richting Markt. Zelfde weg weer terug.

8  Aan het einde van de oude haven komt u 
uit op de Brugstraat, sla hier rechtsaf en 
wandel Grave in. 

9  De tweede straat slaat u linksaf, de 
Hamstraat in.

10  Aan het einde van de Hamstraat links 
aan houden: steek bij het stoplicht de St. 
Elisabethstraat over en ga aan de overkant 
rechtsaf. U passeert de Hampoort. 

11  Neem de eerste weg links, u passeert 
een Mariakapel aan de achterzijde.

12  Steek de provinciale weg over (let goed 
op!), ga rechtdoor de Lovendaalsingel in. 

13  Aan het einde van de Lovendaalsingel 
linksaf, u loopt over de Raam heen. Neem 
de eerste weg rechts (Stadhouderslaan). 

14  Zodra de bebouwing aan de rechterzijde 
ophoudt, steekt u schuin de parkeerplaats 
over en neemt het kleine paadje (links van 
de prullenbak) het parkje in.

15  Het paadje komt weer uit op de Stad-
houderslaan. Zodra ook de bebouwing 
links ophoudt, neemt u het fietspad 
rechts, langs de Raam. Het pad leidt u 
weer terug naar gemaal Van Sasse.

GENIETEN VAN WATER

Van harte welkom in het sfeer volle 
Grave! Tijdens deze wandeling 
beleeft u de waterrijke historie van 
de vestingstad en haar omgeving.  

U bezoekt bijzondere locaties zoals 
het rijksmonument gemaal Van 
Sasse en loopt langs de imposante 
kanonnen. Hier werd vroeger 
 bulderend aangekondigd wanneer 
de Beerse Overlaat in werking trad. 
Grave en water zijn onlosmakelijk 
verbonden. 

Waterschap Aa en Maas vindt het 
belangrijk dat zijn inwoners en 
bezoekers hier genieten van water, 
landschap, cultuurhistorie en natuur. 
Met het inrichten en beheren en 
onder houden van sloten, beken en 
rivieren leveren wij een bijdrage aan 
een veilige en gezonde leefomgeving 
voor mens, plant en dier. Wij stellen
onze eigendommen zoveel mogelijk 
open en geven ruimte aan recreatie 
en recreatief medegebruik, zodat 
boeren, burgers en buitenlui opti-
maal het water kunnen beleven en 
benutten in hun vrije tijd . 

Geniet van deze bijzondere 
 wandeling! 

Ernest de Groot, Portefeuillehouder 

Recreatie/Educatie Waterschap Aa en Maas

veilig water

voldoende water 

schoon water

natuurlijk water

schoon

veilig

natuurlijk

voldoende

Waterschap Aa en Maas 
zet zich in voor 

10



11



12



13



14



15



16



17



18





20



21



22



Cuijk geniet

Cuijk DOET!

!

www.cuijkdoet.nl

‘Samen genieten 
  van de waterrijke 
    omgeving’

Volg ons via

Lees de verhalen en deel ook uw ervaringen! 
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EEN GOEI LEVEN IN HET LAND VAN CUIJK

‘Een Goei Leven’ is een unieke samenwerking van ondernemers, organisaties, verenigingen, 
onderwijsinstellingen en gemeenten in het Land van Cuijk. Samen brengen ze een positieve
beweging op gang. Met als doel het Goeie Leven in het Land van Cuijk vast te houden en daar 
waar mogelijk beter te maken. Voor iedereen. Jong en oud; inwoner en bezoeker.

-

WE HEBBEN HET 
GOED VOOR

MEKAAR IN ONS
LAND VAN CUIJK

Een prachtige, groene omge-
ving. Gastvrije mensen om je 
heen. Heerlijk en eerlijk eten.
En alles wat je écht nodig 
hebt in de buurt. Het is een 
Goei leven in het Land van 

Cuijk en daar zijn we trots op!

WILT U OOK
EEN GOEI LEVEN 

BELEVEN?

In het Land van Cuijk worden 
in 2018 tal van evenementen,
activiteiten en arrangementen 
georganiseerd die bezoekers 
van onze regio van ons Goei 

Leven laten proeven.

Op de volgende pagina’s is 
hiervan een selectie gemaakt. 

Een volledig en actueel 
overzicht vindt u op

www.goeileven.nl/agenda 
en

www.goeileven.nl/bezoek.

S PEC I A L



ROGRAMMA 

HISTORISCH O U  
RESTAURANT TIJDENS 
DE VESTINGSTEDEN
DAGEN GRAVE

e geschiedenis van Grave komt tot 
leven! luit de dag a  met een histo-
rische maaltijd op de arkt. Op open 
vuur wordt vana  1  uur een heerlijk 
driegangen diner klaargemaakt. chui  
aan en geniet van de pure smaken. 
osten  2 , 0 pp 

www.ticketkantoor.nl shop histmaaltijd

7 APRIL 2018

MARKT GRAVE

ana  10 00 uur een gratis wandeling 
met deskundige gids van rabants 
Landschap op Landgoed ongelaar. 

a a oop kunt u genieten van een 
Goei Leven lunch  soep van het seizoen 
met ingredi nten van onze bio-boer 
aap, zuurdesembrood van eun de 
akker van Hier  en ko e thee  ,- 
normaal  , . 

www.kasteeltongelaar.nl

RONDJE TONGELAAR

ELKE 4de ZONDAG

MILL & ST. HUBERTT
BELEE  DE KORTSTE NACHT IN HET LAND VAN CUIJK

Ontdek het Goeie Leven in het Land van Cuijk en belee , samen met anderen, de kortste 
nacht van 2018 in onze mooie regio! Op zaterdagavond 2  juni vindt in het Land van 
Cuijk de acht van een Goei Leven plaats, één van de bijzondere evenementen in het 
programma van rabant Celebrates ood.  et onder meer
  spannende wandelingen in het schemerdonker
  h eerlijke proeverijen van streekproducten en pop-up diners
  lichtkunst, po zie en interessante lezingen.

Een uniek evenement op tenminste negen bijzondere locaties. Op het water, in de bos-
sen, langs de velden en aan dorpspleinen. e mag het niet missen! 

Voo  ee  in o a ie en i ke  www.na vaneengoeileven.nl

OODTOUR CUIJK

22 APRIL 2018

Een heerlijke culinaire wandeling langs 
verschillende horeca bedrijven in het 
centrum van Cuijk van 12 tot 1  uur. oor 

 11,00 geniet u van 10 gerechtjes. e 
ood our Cuijk wordt georganiseerd 

door studenten van OC de Leijgraa .

www. acebook.com oodtourcuijk

CUIJK

Houdt u van wandelen én lekker eten  
oe dan mee aan de Goei Leven 

Happen  tappen wandelingen.  
maakt een wandeling van ongeveer 
12 kilometer door het prachtige 
buitengebied van Grave. Onderweg 
kunt u genieten van een heerlijke drie-
gangen lunch met producten uit het 
Land van Cuijk. osten voor deelname 
bedragen  1 , 0. Hiervoor krijgt u, 
behalve alle gerechten, een mooi 
routeboekje.

 
eer in ormatie en aanmelden

www.goeileven.nl
Happen tappenGrave

HA EN  STA EN

GRAVE

10 MEI • 2 SEPT •16 DEC 2018

ROEVEN VAN EEN 
GOEI LEVEN
ARRANGEMENT
Een uniek wijnarrangement op Land-
goed e arendonk in combinatie met
een proeverij van streekproducten.  
geniet van bijzondere wijnen uit binnen- 
en buitenland, speciaal geselecteerd 
door eter lerk , in combinatie met een 
proeverij van heerlijke streekproducten. 

iteraard wordt ook het bijzondere 
verhaal van Landgoed e arendonk 
verteld én getoond. osten  ,  
pp. eer in ormatie en aanmelden kan 
tot 11 mei 2018

via in o paliwigo.com

BEERS

16 MEI 2018



EEN GOEI LEVEN
ESTIVAL BIJ BOERTEL

LAM ERSE HEI

eer in o  www.goeileven.nl

O  de e e   e  L d  C

DWARS DUR D N HO  
DINER

ineren in de oomgaerd, oe’stuijn, 
het er  o  in de siertuijn rt- oretum waar 
allemaal natuurlijke kunstobjecten staan. 

an een lange dinerta el dwars door de 
oergondische uijn kunt u genieten van 

heerlijke gerechten met producten uit 
onze tuin. makelijk en prikkelend voor al 
uw zintuigen! an 1   22 uur.
osten  ,  euro pp. 

www.deboergondischetuijn.nl

1 JULI 2018

LUK  OOGST EEST

ier de her st op asteel ongelaar 
met een culinair oogst eest. ezoek de 
maakmarkt met zo’n 0 producenten 

uit de regio, live-cooking, een ier-  
ijngaarde, mini-colleges, kom zel  ruit 

plukken en appelmoes maken, natuur 
knutselen o  knu elen met een koe. Gratis 
her st estival van 10 tot 18 uur.

www.kasteeltongelaar.nl

14 OKTOBER 2018

MILL & SINT HUBERT

Een smaakvolle wandeltocht door het 
landschap rondom e uilen in ill. 
chui  aan bij vij  verschillende culinaire 

gelegenheden om het seizoen ook te 
proeven. osten zijn  ,- pp

www.ontdekmill.nl

RUU  EEN GOEI LEVEN

ONS
LATTELANDSRONDJE

ies één van de vier verrassende routes 
die u op de ets, wandelend o  met 
de auto langs onze gastvrije platte-
landsbedrijven leiden.  kiest zel  waar 
u wilt beginnen en a stappen. nu el 
de biggetjes, struin door de moestuin 
en boomgaard, volg het abouterpad, 
vaar op de raaijenbergse plassen, 
lee  u uit tijdens een kookworkshop, 
geniet van livemuziek en vergeet niet 
te proeven van onze lekkere streek-
lekkernijen.

Op www.onsplattelandsrondje.nl
ontdekt u alles over de deelnemende 

bedrijven en activiteiten.
e activiteiten zijn gratis, tenzij anders 

aangegeven.

20 MEI 2018

LAND VAN CUIJK

it jaar viert oertel Lamperse Hei haar 
10-jarig bestaan met een Goei Leven 
estival. lles wat het leven in het Land 
van Cuijk zo goed maakt, komt op 
deze dag samen.
om luisteren naar live muziek van 

diverse koren, van pop tot smartlap-
pen. Geniet van het heerlijk en eerlijk 
eten van de Lamperse Hei én lokale 
ondernemers. En struin langs de kramen 
met mooie cadeaus en accessoires. 
oegang is gratis.

 http www.lampersehei.nl
goei-leven- estival

 JUNI 2018

ANROIJ

an 11.00 tot 1 .00 uur op e rink in  
int nthonis. Op de oerenmarkt is van 

alles te zien, te proeven en te beleven 
voor jong en oud. Er is een gevarieerd 
aanbod van stands met in ormatie over 
het platteland en er zijn ook kraampjes 
met de producten van het platteland. 

www.zltosintanthonis.nl 

BOERENMARKTDAG

SINT ANTHONIS

24 JUNI 2018

SINT ANTHONIS

1 JUL • 7 OKT 2018 • 1  JAN 201
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MILL

ij Huistheater e teenakker in Haps 
neemt een Groeter gids  u op pad 
langs het uits Lijntje, geniet u van een 
culinair arrangement en luistert u naar 
een bijzondere vertelling. Ieder seizoen 
is anders! 

www.desteenakker.nl

DUITS LI JNTJE
ARRANGEMENTEN

HAPS
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 wordt ontvangen op een bijzondere locatie in het Land van Cuijk. ’s vonds bezoekt 
u één van de activiteiten naar eigen keuze  van e acht van Een Goei Leven. 

 overnacht in één van de bijzondere accommodaties in het Land van Cuijk. 
ij zorgen voor een interessant programma op zondag. owel de overnachtingsplek 

als het zondagprogramma stemmen wij graag persoonlijk met u a .
it arrangement wordt u aangeboden voor een bedrag van   per persoon, inclusie  

overnachting, ontbijt, gratis toegang voor 2 personen bij één van de activiteiten van e 
acht van een Goei Leven en gratis toegang tot de bezienswaardigheden en activiteiten 

die in het zondagprogramma worden opgenomen.

BELEE  DE NACHT VAN EEN GOEI LEVEN2  & 24 JUNI 2018

EEN GOEI LEVEN ARRANGEMENTEN

Het egionaal ureau voor oerisme Land van Cuijk
organiseert in 2018 drie volledig verzorgde Een Goei Leven’ rrangementen.

 kunt deze tweedaagse arrangementen inclusie  overnachting  boeken via

a ange en en.landvan i k.nl

et Land van Cuijk is het ‘la ol e Vita’ van ederland. ilt u ook kennismaken met het 
bourgondis he Land van Cuijk  oek het arrangement Geniet van Een Goei Leven.

et o.a. een vaartocht over de aas, een wijn  spijsarrangement, een overnachting op 
een bijzondere locatie, bezoek aan de historische vestingstad Grave, de an Gogh amer 
in o meer en een uitgebreide Een Goei Leven runch. it arrangement wordt aange-
boden voor een bedrag van   per persoon. Inclusie  overnachtingen en alle heerlijke 
proeverijen. Let op  slechts plek voor 20 deelnemers. acht dus niet te lang!

GENIET VAN EEN GOEI LEVEN

Geniet u ook zo van heerlijk n eerlijk eten  ilt u het proeven en bereiden
oek dan het tweedaagse arrangement ‘ roe  Een Goei Leven’ en maak een tour 

langs bijzondere oodbedrijven in het Land van Cuijk, met heerlijke proeverijen.

 maakt onder leiding van een che -kok een driegangendiner met streekproducten en 
overnacht op een bijzondere locatie in het Land van Cuijk.  ondergaat de unieke 

ag u E perience en brengt een bezoek aan het luk  Oogst eest, op en rond 
asteel ongelaar in ill. rijs   per persoon. Inclusie  overnachtingen en alle 

heerlijke proeverijen. Let op  er is plek voor slechts 20 deelnemers.

ROE  EEN GOEI LEVEN

SLA EN EN RONDGA EN GRAVE

a ange en en.landvan i k.nl   www.goeileven.nl

elee  de prachtige groene omgeving van Grave, gaap rond bij de producenten van 
heerlijke en eerlijk producten en slaap in één van de vier gastvrije accommodaties. 
Het arrangement bestaat uit een etstocht van 8,  kilometer, langs diverse voedsel-
producenten en andere interessante bedrijven. Onderweg kunt u genieten van deprachtige 
natuur. Een overnachting inclusie  ontbijt is inbegrepen. rijs   per persoon. oeslag 
1-persoonskamer  20,00. Het arrangement is te boeken via een van onderstaande 
deelnemende verblij saccommodaties
  Gastenverblij  e ogelshoek’ in Escharen - www.vogelshoek.nl 
  vant pirit in het Emmausklooster in elp - www.avantspirit.nl 
  otel oolen in elp - www.motelkoolen.nl
  Gastenverblij  uit en thuis in Gassel - www.gastenverblij -uitenthuis.nl

 een Goei Leven is  
heerlijk n eerlijk eten in het Land van Cuijk

2  & 24 AUGUSTUS 2018

1  & 14 OKTOBER 2018
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De Weijer

Sint Petrus
Basiliek

Gemeente-
huis

Poort
Kloostertuin

Beeld Sylvia Millecam

Rochuskapel

Weijerpark

Horeca

Parkeerplaatsen

Winkelgebied

Markt (Raadhuisplein)
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+ TOP

De Weijer

Sint Petrus
Basiliek

Gemeente-
huis

Poort
Kloostertuin

Beeld Sylvia Millecam

Rochuskapel

Weijerpark

Horeca

Parkeerplaatsen

Winkelgebied

Markt (Raadhuisplein)

Altijd en overal
gratis parkeren!

Iedere donderdag
weekmarkt

Gratis WiFi in
het centrum
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Overnachten op de meest bijzondere 
plaatsen? Genieten van de heerlijkste 
streekproducten? Spannende avonturen 
beleven? Gastvrijheid met een hoofdletter G ervaren? 
Je ontdekt het dankzij het Verrassende PlatteLand van Cuijk; 
een enthousiaste vereniging van kleinschalige ondernemers 
binnen het plattelandstoerisme.

Op zeer gastvriendelijke en authentieke wijze maak jij kennis 
met wat het Land van Cuijk te bieden heeft. Jaarlijks organiseren 
wij een gezamenlijke ‘open dag’: Ons Plattelandsrondje. 
Bezoekers worden dan niet alleen gastvrij ontvangen, maar 
veelal ook verwend met een leuke attractie of verrassing. 
De gids die we speciaal voor deze dag maken, bevat vier 
�etsroutes die het hele jaar prachtig zijn. 

Ga voor meer informatie naar www.plattelandvancuijk.nl. 

Maak kennis met 
het Verrassende 
PlatteLand van Cuijk

Vereniging het Verrassende PlatteLand van Cuijk
facebook.com/plattelandvancuijkContact: info@plattelandvancuijk.nl

www.plattelandvancuijk.nl

Heb jij ook zo'n mooi, kleinschalig toeristisch- of 
gastvrijheidsbedrijf gelegen in de groene ruimte 
in het Land van Cuijk? Wil je je graag aansluiten? 
Mail naar info@plattelandvancuijk.nl. 

Bezoek jij jaarlijks trouw Ons Plattelandsrondje? Gebruik je 
onze gids ieder jaar als naslagwerk om de leukste uitjes in 
de regio uit te zoeken? Dan ben je bij uitstek een vriend 
van het Verrassende Platteland van Cuijk. 
Al vanaf 50,- euro geniet je verschillende voordelen… 
Mail bij interesse naar info@plattelandvancuijk.nl.
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WWW.ABCRESTAURANTS.COM

9 RESTAURANTS 
ONDER ÉÉN DAK

ALL-IN
PRIJS
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WAFFLES
Pancakes
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have a sweet  day
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