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Organisatie: Federatief Platform Cultuurhistorie Maas en Niers
Deelnemers (alfabetisch): Club Historie Ven-Zelderheide, CMN 
Filmwerkgroep, DAG Ottersum, De Olde Kruyk, Kasteel Huis Heijen, 
Museum Het Petershuis, Sint Martinusparochie Gennep, St. Martinus-
gilde, Stadsgidsen Gennep, Stg. Behoud Cultureel Erfgoed Ottersum, 
Stg. Cultuurbehoud Milsbeek, Stg. De oude Pottenbakkerij, Stg. 
Johannes Engelen,  Stg. Monarch, Werkgroep Martinustoren 

Boeren, Burgers en Buitenlui
Van oudsher lagen de dorpen Milsbeek, Ottersum,  Ven-
Zelderheide, Heijen en de stad Gennep in de Heerlijkheid 
Gennep. Elk van deze woonkernen had en heeft een eigen 
identiteit, die door de historie is gevormd en waarop het thema 
"Boeren, burgers en buitenlui" heel toepasselijk is. 
Gennep (stadsrechten omstreeks 1275), gelegen aan de Niers, 
werd omringd door stadsmuren en grachten. De inwoners van 
de stad, burgers, hadden plichten en konden rekenen op 
bescherming van de stad.  Boeren en buitenlui woonden 
onbeschermd op het platteland.
Ottersum was een welvarend boerendorp met grote boerderij-
en, een fraai dorpsplein met Raadhuis, kerk, pastorie en kerkhof. 
Milsbeek aan de Maas ligt op arme zandgrond en herbergde 
kleine boertjes en pottenbakkers. De laatsten vestigden zich al 
in de 17e eeuw in Milsbeek en gaven het dorp bekendheid. 
Heijen, ten zuiden van Gennep, aan de Maas werd gedomineerd 
door de Heren van Heijen die in kasteel Huis Heijen woonden. 
De huidige kasteelheer is nog steeds de beschermheer van het 
Schuttersgilde. 
In 1973 werden de kerkdorpen Milsbeek, Ottersum, Heijen en 
Ven-Zelderheide bestuurlijk aan de gemeente Gennep 
toegevoegd. Tijdens de Open Monumentendagen is er volop 
gelegenheid de verschillen en de karakteristieke eigenschappen 
van de diverse woonkernen te beleven.
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Ven-Zelderheide

Fietsroute, 24 km (knooppunten)
Markt Gennep - Ellen Ho�mann-
plein - Doelen - Torenstraat - 
Nieuwe Poort - Genneperhuisweg - 
Weg langs het Genneper Huys - 
Bloemenstraat (38) - Smelenberg - 
Rijksweg - Oudebaan - Kerkstraat 
(48) - Langstraat - Onderkant - 
Kroefsestraat - Aaldonksestraat (50) 
- Goorseweg - St.Lambertusstraat 
(41) - St.Janstraat (40) - Kleefseweg 
(40) - Siebengewaldseweg (26, 52) - 
Hommersumseweg (93, 30) - Sleen - 
Lijsterbesstraat - Dyonisiustraat - 
Heesweg (29) - Hoofdstraat - 
Heijenseweg (51) - Spoorstraat - 
Zandstraat (25) - Zuid-Oostwal - 
Zandstraat (25) - Markt Gennep
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Ven-Zelderheide

Eeuwenlang had iedereen, boer 
en burger, bij tijd en wijle de smid 
nodig. Een smederij was een 
centrale plek in de samenleving 
en er was altijd wat te zien. 
Sinds kort is Ven-Zelderheide een 
smederijmuseum rijker, 
“De Smees”(19, 20) genaamd. 
www.ven-zelderheide.nl

Openingstijden en Adres 
Zaterdag en Zondag 12.00-17.00 
De Smees Kleefseweg 54a

Het huidige kasteel Huis Heijen 
(21) werd in de 16e eeuw 
gebouwd in de uiterwaarden van 
de Maas en bewoond door de 
Heren van Heijen. De zuidgevel 
heeft een trapgevel met enkele 
siertorentjes. De eetzaal, 
paardenstal en poorttoren (22)  
stammen uit de 18e eeuw of 
later. 
Na WOII werd het vernielde 
kasteel gekocht en gerestaureerd 
door beeldhouwer Peter Roovers. 
Zijn atelier (23) is te bezichtigen.
www.kasteelheijen.nl

Openingstijden en Adres
Zondag 11.00-17.00
Kasteel Huis Heijen
    Hoofdstraat 38

Heijen

Tijdens de Open Monumentendagen 
kunt u "Op De Milsbèk" (7) beleven in 
museum "De Oude Pottenbakkerij" 
in De Jacobsladder en in potten-
bakkerij De Olde Kruyk. 

Stichting “De Oude Pottenbakkerij" 
en Stichting “Cultuurbehoud 
Milsbeek" organiseren de tentoon-
stelling ”Boeren, Burgers en Buitenlui 
op de Milsbeek" in Museum De Oude 
Pottenbakkerij , gelegen nabij de 
rotonde Stone Hands (8). 
De tentoonstelling belicht het 
(boeren)leven (7, 9) van de bewoners 
uit de vorige eeuw, meest keuter-
boertjes, arbeiders en/of dagloners. 
In het museum (10, 12) wordt het 
verleden van de bloempotten-
fabrieken en de steenfabriek in 
woord en beeld getoond.
www.deoudepottenbakkerij.nl
www.cultuurbehoudmilsbeek.nl

Pottenbakkerij De Olde Kruyk (11) is 
al 80 jaar een icoon in de Neder-
landse keramiekwereld. Naast het 
werkatelier is er ook een museum 
met een grote collectie "wereld-
keramiek".  www.oldekruyk.com. 
Gastexposant met gra�sch werk en 
objecten zal zijn Toon Peters. 
www.tope-art.nl 

Openingstijden en Adressen 
Zaterdag en Zondag 11.00-17.00
De Oude Pottenbakkerij in 
    De Jacobsladder Zwarteweg 58
Pottenbakkerij De Olde Kruyk
    Oudebaan 26

Ottersum was in het verleden een 
rijk en zelfstandig boerendorp in 
het Niersdal (13).

Die welvaart is op en rond het 
monumentale Raadhuisplein 
goed waar te nemen:  een 
authentiek schilderachtig dorps-
plein met een prachtig Raadhuis 
(14), rijksmonument/nu dokters-
praktijk, cafés, pastorie en een 
kerkhof met rijke en monumen-
tale grafmonumenten. 
Tegenover het Raadhuisplein 
staat de Parochiekerk (15, 16) uit 
1931, een rijksmonument met 
haar rijke interieur. 
www.ottersum.info

Bezoek het Raadhuisplein en de 
kerk, loop rond op het Kerkhof 
(17) waar voorheen de dorpskerk 
(AD 1350) heeft gestaan en ga 
vooral naar het Logement de 
Reiziger (18). Sinds kort is dit 
prachtige logement, ooit café 
Hoek van Holland, een gemeen-
telijk monument. Daar wordt een 
�lm vertoond over de 
geschiedenis van Ottersum.

Openingstijden en Adressen 
Zondag 11.00-17.00
H. Johannes de Doperkerk
    St. Janstraat 13
Logement de Reiziger
    Raadhuisplein

Stadhuis (1617), Protestantse Kerk 
(1663), museum Het Petershuis (17e 
eeuw) en de oude Martinustoren 
zijn gezichtsbepalend voor het 
historische centrum van Gennep (1). 

In het Stadhuis (2) is doorlopend 
�lm/rondleiding over haar historie 
en zijn  exposities van archeologi-
sche vondsten en het St.Martinus- 
gilde (3). www.gildegennep.nl
In de Protestantse Kerk (1) is een 
expositie over de vluchtelingenge-
meente en de bouw van de kerk.
www.protestantsgennep.nl

Museum Het Petershuis (4) biedt
exposities en �lms van het Duits 
Lijntje, het Genneper Huys, 
keramiek en Romeinse vondsten.
www.museumhetpetershuis.nl
De Martinustoren (5), toren van de 
in WOII verwoeste St. Martinuskerk,  
nu bezoekerscentrum, heeft een 
foto-expositie. Kinderen krijgen een 
bouwplaat. www. martinustoren.nl
In de “nieuwe”  St. Martinuskerk (6) 
zijn rondleidingen en presentaties 
over de bouw. 
www.sintmartinusgennep.nl

Openingstijden en Adressen
Zaterdag en Zondag 11.00-17.00
Stadhuis Markt 1
Protestantse Kerk Markt 3 
Museum Het Petershuis 
    Niersstraat 2
Bezoekerscentrum Martinustoren
    naast Torenstraat 17
St. Martinuskerk Zuid-Oostwal 33

Zaterdag 14.00
Stadswandeling met gids
start: Markt Gennep
www.stadsgidsgennep.nl 
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