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1.1  Aanleiding

Uit de kwaliteitsmonitor van het Landelijk Fietsplatform blijkt dat Limburg een goed 
aanbod van recreatieve routes heeft. De fietsroutes in Limburg en Venray worden 
met 4-sterren gewaardeerd op een schaal van vijf. In de gemeente Venray zijn 
bovendien meerdere wandel- en fietsverenigingen actief, die door het organiseren 
van evenementen bijdragen aan een gevarieerd en enthousiasmerend program-
ma.

Ook in de Kadernota Toerisme en Recreatie is geconstateerd, dat Venray een 
aantrekkelijke gemeente is om te wonen, te werken en te vertoeven. Om aantrek-
kelijk te blijven, is het echter noodzakelijk constant kwaliteitsverbeteringen door te 
voeren. Daarom is de laatste vijf jaar samen met belangenorganisaties, dorpsra-
den en het toeristische veld gewerkt aan de speerpunten van beleid, waaronder 
het versterken van het toeristisch – recreatieve profiel van de gemeente. 

Routestructuren zijn een belangrijk onderdeel van het toeristisch recreatief profiel. 
Routes gaan over het verbinden van bestaande voorzieningen en zijn een belang-
rijke manier om de toeristisch-recreatieve parels in de gemeente te ontsluiten en 
te beleven. 

1.2. Wat wil Venray bereiken in 2020?

De gemeente Venray beschikt al over een rijk en gevarieerd route-aanbod. De 
gemeente wil dit potentieel verder ontwikkelen en uitgroeien tot een top-regio 
voor recreatief fietsen en wandelen met aantrekkings-kracht op de wijde omge-
ving. 

De gemeente Venray wil een 5-sterren wandel- en fietsroutenetwerk in 
2020.

Deze ambitie komt voort uit een provinciaal gedeeld streven om de routekwa-
liteit én routebeleving verder te optimaliseren naar het hoogste niveau. Uit de 
huidige kwaliteitsmonitor van het Landelijk Fietsplatform blijkt ook dat voor 
Limburg vooral de thematisering en beleving van routes aandacht behoeft. Ook 
voor wandelroutes is het de kunst om optimaler in te spelen op de trends rond-
om doelgroepen en beleving, blijkt uit onderzoek van Wandelnet. 

1.3. Afbakening masterplan

Wandelen en fietsen
Dit masterplan gaat specifiek over wandelen en fietsen. Daarbij richten wij ons 
op fietsen en wandelen in de brede zin van deze activiteiten. Dus we kijken 
naar recreatief fietsen, maar bijvoorbeeld ook sportief mountainbiken. Voor 
wandelen geldt dat bijna elke Nederlander wel eens wandelt voor het plezier, 
maar dat er zeer verschillende typen wandelaars zijn, zoals gezinswandelaars, 
evenementlopers en hardlopers. 

1 INLEIDING

Venray kent een prachtige omgeving, heeft een rijk verenigingsleven, een mooi 
stadscentrum met een gevarieerd winkel- en horeca-aanbod, diverse culturele 
voorzieningen, uitgebreide mogelijkheden om te sporten en te bewegen en ten 
slotte: mooie evenementen die kleur geven aan Venray.

Kadernota Toerisme en Recreatie Venray
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Knooppuntenroutes – Themaroutes - Evenementen
Dit masterplan gaat over alle lokale en regionale routes die betekenis hebben 
voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Venray en duurzaam worden be-
heerd. Tijdelijke routes of routes voor private doeleinden zijn niet in ogenschouw 
genomen. Een overzicht van de huidige routes en evenementen in Venray treft u 
aan in bijlage 1. In het overzicht van de routes is onderscheid gemaakt tussen:
• Themaroutes gebaseerd op het knooppuntensysteem
• Zelfstandige gemarkeerde themaroutes
• Zelfstandige themaroutes met routebeschrijving in tekst en kaart
• Ankerpuntenroutes; Excursiepunten zonder verbindende route, bijvoorbeeld 

Liberationroute en grenspalenroute.
• ATB-routes voor mountainbikers.

Dit masterplan besteed ook aandacht aan wandel- en fietsevenementen. Voor de 
promotie en het gebruik van routes zijn evenementen steeds belangrijker. Een 
goede samenhang tussen knooppuntensystemen, themaroutes en evenementen 
is een voorwaarde voor de ontwikkeling naar de begeerde vijfsterren status. 

1.4. Betrokkenheid stakeholders

De huidige knooppuntenroutes zijn tot stand gekomen door de inzet van dorpsra-
den, diverse verenigingen en het Toeristisch Recreatief Platform Venray (TrPV). 
Deze partijen worden daarbij ondersteund door de gemeente Venray, het Rou-
tebureau Noord- en Midden-Limburg en Leisure Port. Het Toeristisch Recreatief 
Platform Venray werkt nauw samen met de dorpsraden in de aanleg, het onder-
houd en beheer van de routestructuren. Deze informatie wordt verwerkt door 
het Routebureau Noord- en Midden-Limburg in haar digitale bestanden die deze 
informatie weer doorgeeft aan de database van Liefde voor Limburg. Liefde voor 
Limburg zorgt dat het aanbod wordt gepromoot. 

Het succes van de huidige routestructuren is in belangrijke mate te danken aan 
deze goed lopende samenwerking tussen lokale en regionale partijen. Ook dit 
masterplan is tot stand gekomen door de inbreng van deze stakeholders. In een 
tweetal werksessies hebben zij input geleverd voor de analyses en sturing gege-
ven aan de visievorming en maatregelen in het voorliggende plan. In bijlage 2 is 
een overzicht van de deelnemers aan de werkbijeenkomsten opgenomen. 

1.5. Leeswijzer

Dit masterplan vervolgt met een analyse van de kwaliteit van de bestaande wan-
del- en fietsroutes (hoofdstuk 2). Deze analyse heeft meerdere verbeterpunten 
opgeleverd. Daarnaast is een doelgroep-analyse uitgevoerd aan de hand van 
Leisure Leefstijlen segmentatie. Dit heeft enkele focusgroepen opgeleverd, die 
extra aandacht verdienen bij de ontwikkeling en thematisering van de recreatieve 
routes. 
In hoofdstuk 3 beschrijven we onze visie op het verbetertraject dat moet worden 
ingezet om de recreatieve routes in Venray voor 2020 op 5-sterren niveau te 
brengen. De acties die daarvoor nodig zijn worden toegelicht en zijn in hoofdstuk 
4 opgenomen in een actieprogramma.
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2 ANALYSE

2.1. Kwaliteit recreatieve routes

Toetsing en toetsingskader
De Stichting Wandelnet en het Landelijk Fietsplatform hebben een toetsingskader 
ontwikkeld voor de kwaliteitsbeoordeling van wandel- en fietsroutes. Alhoewel bei-
de toetsingskaders op onderdelen verschillen, vertonen de criteria veel overeen-
komsten. De criteria zijn zo gekozen dat de belangrijkste routekenmerken kunnen 
worden gewaardeerd. De vier belangrijkste toetsingscriteria zijn:
• Is de fysieke kwaliteit en de dichtheid van de routes op orde? Daarbij 

wordt getoetst op aspecten als begaanbaarheid, verkeersveiligheid, rust en 
logische aansluitingen.

• Ontsluiten de routes de belangrijkste landschappelijke en culturele 
kwaliteiten van het gebied? Variatie en streekeigenheid van routes is hierbij 
van belang.

• Zijn de voorzieningen aan de routes op orde? Belangrijke aspecten zijn 
voldoende toeristische overstappunten en horeca-voorzieningen langs de 
route en dat routes zijn gekoppeld aan de belangrijke toeristisch-recreatieve 
attracties.

• Is het beheer van de routes goed georganiseerd? Het is belangrijk, dat 
een goed georganiseerde beheersorganisatie op adequate wijze routes, be-
wegwijzering en promotie bijhoud en verbetert. 

In het kader van dit masterplan hebben we dit gangbare toetsingskader ingezet 
om te bepalen op welke aspecten de routenetwerken op orde zijn en op welke 
punten verbeteringen noodzakelijk en/of gewenst zijn. De beoordeling is gemaakt, 
zowel vanuit het perspectief van de inwoners van Venray, maar ook voor recre-
anten en toeristen die van elders naar de regio komen. In een tweetal werkbij-
eenkomsten met stakeholders zijn aan de hand van routekaarten de sterkten en 
zwakten van de huidige routenetwerken geanalyseerd en zijn verbeterpunten 
benoemd. Tevens zijn aanvullend nog enkele GIS-analyses uitgevoerd. Stukjes van het DNA van Venray
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2.1.1. Toeristisch-recreatief DNA van Venray

Om antwoord te kunnen geven op de vraag of de routes de belangrijkste land-
schappelijke en culturele kwaliteiten van Venray ontsluiten, hebben we het toe-
ristisch-recreatief DNA van Venray vastgelegd. Het DNA van Venray definieert de 
streekeigenheid en variatie in landschap en cultuur in zeven thema’s:
• Peelontwikkeling: Het leven in de woeste Peel en de latere ontginningsge-

schiedenis
• Oorlog en Vrede: De gebeurtenissen rond conflicten, waaronder de Tweede 

Wereldoorlog
• RK-erfgoed en zorg: Het rijke Roomse leven en de gezondheidszorg door 

kloosterlingen
• Landgoed Geijsteren: Landschap en cultuurhistorie verankert rond een pitto-

resk Maasdorp
• Maas en beken: Water als bron van natuur en leven
• Kunst en cultuur: Kunstcluster in en rond Venray
• Venray centrum: Levendig stadscentrum voor ontspanning en winkelen

Per thema zijn de belangrijkste voorzieningen en attracties geïnventariseerd. 
Vervolgens is getoetst of deze voorzieningen zijn verbonden aan en recreatie-
ve route, en of routeaanpassing of verwijzing noodzakelijk is (zie tabel 1). Door 
het ontbreken van wandelknooppunten in en rond het centrum van Venray zijn 
veel voorzieningen momenteel niet verbonden. Dit euvel is verholpen, zodra het 
wandelknooppuntensysteem is uitgebreid met Venray en omgeving. Dat zal naar 
verwachting in 2017 zijn gerealiseerd.

Blad1

Pagina 1

Toeristisch-recreatieve voorzieningen Venray

Naam Aan wandelroute Aan fietsroute Maatregel Soort object
Peelontwikkeling
Rouwkuilen natuurgebied
Museum De Peelstreek museum
Oorlog en vrede
Expositie 40/45 museum
Peelraamstelling monument
Luchtdoelartilleriemuseum museum
Britse militaire begraafplaats monument
Vredeskerk monument
Ballonzuilmonument monument
Duitse militaire begraafplaats monument
Oorlogsmuseum Overloon museum
Rooms-Katholiek erfgoed en zorg
Petrus Bandenkerk "Kathedraal van de Peel" monument
Trans Cedron Oostrum museum
Sint Anna Complex monument
Sint Servaes Complex monument
Sint Jozefkapel monument
Landgoed Geijsteren
Kasteelruine museum
De Rosmolen monument
Maas en Oostrumse beek Geijsteren natuurgebied
Maas en beken
Voet- en fietsveer voorziening
Bezoekerscentrum De Maasduinen museum
Oude Maasarm / Grote Molenbeek natuurgebied
Loobeek natuurgebied
Oude Maasarm Ooijen-Wanssum natuurgebied
Lollebeek Castenray (vennen) natuurgebied
Diepeling Castenray en Grote Molenbeek Wanssum natuurgebied
Kunst en cultuur
Molen "Nooit Gedacht" monument
Borggraaf Paviljoen (Venray's Museum) museum
Schouwburg voorziening
Engelse Tuin monument
Venray's museum museum
Odapark museum
Museum De Locht museum
Overig
Evenementenhal voorziening
Minispeeltuin en Speulvlak voorziening
Golf en countryclub Geijsteren voorziening
Busstation busstation
NS-station NS-station
Centrum
Centrum Venray voorziening

Verblijven
Park Helderse Duinen bungalowpark
't Veerhuis Tante Jet camping
Hotel Asteria hotel
Parkhotel hotel
Camping De Oude Barrier camping
De Kooy camping
Kasteel Ooijen camping
Camping Landgoed Geijsteren camping
De Berkhorst bungalowpark
Het Meerdal bungalowpark
Loohorst (Limburgse Peel) bungalowpark
Het Roekenbosch bungalowpark
Parc de Witte Vennen bungalowpark
Camping 't Karrewiel bungalowpark
De Vers bungalowpark

legenda
aan het knooppuntennetwerk
niet aan het knooppuntennetwerk
aan het knooppuntennetwerk buiten de gemeente
buiten de gemeente
aanbeveling voor verwijzing of routewijziging
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Tabel 1: Voorzieningen en attracties
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Beoordeling kwaliteit wandelroutes

Route Uitleg criterium Wat kan beter?
1 Type ondergrond (verhard / onverhard) Hoe minder verharde wegen hoe hoger de belevingswaarde van de 

route
2 Exclusiviteit voor wandelaars Hoe minder andere verkeersdeelnemers hoe hoger de belevingswaarde
3 Verkeersveiligheid en verkeersluwte Hoe minder verkeer en verkeersonveilige situtaties hoe beter
4 Stilte Hoe stiller de routes hoe beter
5 Barrières of doorsnijdingen Hoe minder barrières en doorsnijdingen hoe beter
6 Sanering onnodige routes Is er sprake van 'wildgroei' van routes? Zelfstandig gemarkeerde routes zoveel mogelijk koppelen aan routes 

knooppuntensysteem. Uniforme bebording in de regio.
7 Dichtheid en regionale aantakking routenetwerk Er dienen voldoende regionale verbindingen te zijn Vernray centrum ontsluiten met routenetwerk

Regionele verbindingen van Ysselsteyn naar America en Schadijksche 
bosschen toevoegen

Landschap en cultuur Uitleg criterium Wat kan beter?
8 Landschappelijke aantrekkelijkheid (incl. erkende status) Aandeel natuur langs de route, landschappelijke beleving
9 Variatie in het landschap Hoe meer afwisseling hoe hoger de belevingswaarde

10 Gebiedseigenheid Hoe meer de route langs unieke kenmerkende gebieden loopt hoe beter Recreatieve routes langs water (Maas en Loobeek) en schaapsdriften 
ontwikkelen
Meer thematische routes die passen bij het 'DNA' van Venray

Voorzieningen Uitleg criterium Wat kan beter?
11 Afstemming op OV en toeristische overstappunten Goede bereikbaarheid routes ook met OV is belangrijk Toeristische overstappunten beter inrichten 

Toegankelijkheid voor mindervaliden verbeteren
12 Mogelijkheid om te overnachten, voor horecastop, voor 

bevoorrading
Nabijheid van voorzieningen langs de route

13 Mogelijkheid voor rust Aanwezigheid van meubilair langs de route Rustpunten inrichten op strategische plekken

Beheer Uitleg criterium Wat kan beter?
14 Goed georganiseerd beheer Is het beheer eenduidig georganiseerd?
15 Actualisatie bebording en infopanelen Hoe wordt omgegaan met wijzigingen
16 Promotie routes en evenementen Wervende promotie; feedback recreanten Themaroutes voorzien van meer wervende en aantrekkelijkere 

naamgeving
Nieuwe evenementen en betere spreiding van evenementen over het jaar

17 Onderhoud Worden knelpunten snel opgelost, omleidingen aangegeven

Verbetering noodzakelijk
Verbetering gewenst
Grotendeels op orde

Tabel 2: Beoordeling kwaliteit wandelroutes in de huidige situatie op basis van het toetsingskader
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2.1.2. Verbeterpunten wandelroutes

Het systeem van wandelknooppunten is –met uitzondering van het centrum van 
Venray en omgeving- volledig uitgerold over de gemeente inclusief de aanslui-
tingen op de buurgemeenten. Omdat de wandelroutes in nauw overleg met de 
dorpsraden zijn ontwikkeld is de kwaliteit grotendeels prima op orde. Dat blijkt uit 
het feit dat de routes gebruik maken van mooie wegen en paadjes, en dat veel 
toeristische voorzieningen en horeca aan de routes liggen. Het beheer is goed 
geregeld. De toetsingsresultaten voor de wandelroutes zijn opgenomen in tabel 2. 
Ondanks de vele pluspunten van het wandelroutenetwerk zijn meerdere verbeter-
punten geconstateerd die we hieronder toelichten. Zie ook de wandelroutekaart 
met maatregelen.

Verbeterpunt 1. Ontbrekende schakels in het netwerk aanvullen
Venray centrum en de veel belopen Singels Venray, is niet ontsloten via het 
knooppuntensysteem. Vanuit Ysselsteyn missen regionale verbindingen naar 
America en de Schadijksche bosschen. Deze ontbrekende verbindingen moeten 
worden toegevoegd.

Verbeterpunt 2. Overbodige routes saneren
Om ‘wildgroei’ te voorkomen dienen zelfstandig gemarkeerde routes indien moge-
lijk te worden vervangen door routes in het wandelknoopuntensysteem. Dit geldt 
met name voor paaltjes routes in de natuurgebieden Ballonzuilbossen, Boschhui-
zerbergen, Landgoed Geijsteren, Oude Maasarm en Paardekop.

Verbeterpunt 3. Streekeigenheid vergroten
In paragraaf 2.1.1 is gebleken dat niet alle belangrijke voorzieningen en attracties 
van Venray’s DNA aan een route liggen of zijn opgenomen in een themaroute. 
Streven moet zijn om dit wel voor elkaar te krijgen.
Daarnaast worden recreatieve wandelroutes langs het water gemist. Nieuwe 
doorgaande routes langs Maas en Loobeek zijn van toegevoegde waarde op het 
huidige aanbod. Ook historische paden, zoals schaapsdriften, kunnen in ere wor-
den hersteld. Zo worden meer thematische routes gecreëerd die passen bij het 
‘DNA’ van Venray. Ook wervender en aantrekkelijker naamgeving van de bestaan-
de themaroutes draagt bij aan meer streekeigenheid en beleving. 

Verbeterpunt 4. Toeristische overstappunten beter inrichten 
De startpunten van themaroutes liggen verspreid over de gemeente. Vaak zijn de 
startpunten op dorpspleinen of anderszins plekken met parkeergelegenheid en 
andere kleinschalige voorzieningen. Er is in Venray behoefte aan enkele TOP’s 
(Toeristisch Overstappunt). Voor een selectie van enkele grotere TOP’s is het 
wenselijk een hoger voorzieningen niveau te hebben. Daarbij kan onder andere 
worden gedacht aan voorzieningen voor mindervaliden, horeca, internet, fietsver-
huur en oplaadpunten voor E-bikes en aansluiting op openbaar vervoer.

Verbeterpunt 5. Rustpunten inrichten op strategische plekken
Er zijn te weinig banken en schuilgelegenheden in het buitengebied. Door -op 
enkele nader te bepalen strategische plekken- eenvoudige voorzieningen te reali-
seren kan dit tekort worden opgelost. Bij voorkeur in grotere boscomplexen en in 
het open veld, waar ook fietsers langskomen. Hierbij kan eventueel samenwerking 
worden gezocht met agrariërs langs de routes, waarbij bestaande voorzieningen 
op het boerenerf kunnen dienen als schuilplek of rustpunt.
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Route Uitleg criterium Wat kan beter?
1 Uniformiteit Bewegwijzering is volgens de landelijke standaard
2 Dichtheid netwerk Gebied is voldoende ontsloten Enkele verbindingen ontbreken, bijvoorbeeld door landgoed Geijsteren
3 Synchronisatie Bordjes voor LF en knoopunten zoveel mogelijk samen op één paaltje
4 Afstemming op aangrenzende regio's Afdoende regionale verbindingen Regionele verbindingen naar Deurne, Griendtsveen en America 

toevoegen
5 Sanering onnodige routes Is er sprake van 'wildgroei' van routes? Zelfstandig gemarkeerde routes zoveel mogelijk koppelen aan routes 

knooppuntensysteem
6 Begaanbaarheid / fysieke toegankelijkheid Mate waarin natuur fysiek toegankelijk is Recreatieve routes door bos en langs water ontwikkelen
7 Kwaliteit paden en routes Consumentoordeel Knelpunten oplossen, zoals te smalle fietspaden en gevaarlijke 

oversteekplaatsen
8 Drukte routes Hoe minder verkeer en verkeersonveilige situaties hoe beter Routes gaan veelal over wegen met auto- en landbouwverkeer. Te weinig 

autoluwe routes

Landschap en cultuur Uitleg criterium Wat kan beter?
9 Aantrekkelijkheid landschap en routeverloop Consumentoordeel

10 Aantrekkelijkheid omgeving Aandeel natuur langs de route, landschappelijke beleving Recreatieve routes door bos en langs water ontwikkelen
11 Aanwezigheid van themaroutes Hoe meer de route langs unieke kenmerkende gebieden loopt hoe beter Meer thematische routes die passen bij het 'DNA' van Venray

Routes beter koppelen aan belangrijkste recreatieve 
bezienswaardigheden
Meer ATB-routes ontwikkelen 

Voorzieningen Uitleg criterium Wat kan beter?
12 Voorzieningen, horeca, bezienswaardigheden, 

toeristische overstappunten
Hoe meer afwisseling hoe hoger de belevingswaarde Toeristische overstappunten beter inrichten

Rustpunten inrichten op strategische plekken 
Toegangelijkheid voor mindervaliden verbeteren

13 Toegankelijkheid route info voor 
consumententoepassingen

Hoe beter, hoe meer commerciële partijen kunnen gaan gebruiken

Beheer Uitleg criterium Wat kan beter?
14 Goed georganiseerd beheer Is het beheer een duidig georganiseerd?
15 Actualisatie bebording en infopanelen Hoe wordt omgegaan met wijzigingen
16 Promotie routes en evenementen Wervende promotie; feedback recreanten Routes voorzien van meer wervende en aantrekkelijkere naamgeving

Nieuwe evenementen en betere spreiding van evenementen over het jaar
Een groot wielerevenement toevoegen
Professionele renners uit Venray meer inzetten voor evenementen

17 Onderhoud Worden knelpunten snel opgelost, omleidingen aangegeven

Verbetering noodzakelijk
Verbetering gewenst
Grotendeels op orde

Tabel 3: Beoordeling kwaliteit fietsroutes in de huidige situatie op basis van het toetsingskader
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2.1.3. Verbeterpunten fietsroutes

Het systeem van fietsknooppunten is al enkele jaren in ontwikkeling. Desondanks 
ontbreken nog enkele vitale schakels binnen de gemeente en ontbreken enkele 
regionale aansluitingen. De routes maken lang niet altijd gebruik van mooie en 
autoluwe wegen. Recreatieve routes langs water en door natuurgebieden worden 
node gemist. Ook de toeristische voorzieningen kunnen beter worden verknoopt 
met de fietsroutes. Voor ATB-ers is het aanbod te beperkt. Het beheer is wel goed 
geregeld. De toetsingsresultaten voor de fietsroutes zijn opgenomen in tabel 3. 
Voor het fietsroutenetwerk zijn meerdere verbeterpunten geconstateerd. Zie ook 
de fietsroutekaart met maatregelen.

Verbeterpunt 1. Ontbrekende schakels in het netwerk aanvullen.
Regionale fietsverbindingen naar Deurne, Griendtsveen en America ontbreken in 
het knooppuntensysteem en moeten worden ontwikkeld. 

Verbeterpunt 2. Koppelen van themaroutes aan het knooppuntensysteem
Om ‘wildgroei’ van routes te voorkomen, dienen zelfstandig gemarkeerde routes 
zoveel mogelijk te worden gekoppeld aan fietsknooppuntensysteem. De bebor-
ding van het knooppuntensysteem dient uniform te worden afgestemd met de 
regio.

Verbeterpunt 3. Recreatieve routes door natuur en langs water ontwikkelen
Er zijn weinig autoluwe fietsroutes beschikbaar. De bestaande routes gaan veelal 
over wegen met auto- en landbouwverkeer. Daar waar knooppuntenroutes meer 
over ‘de haarvaten’ van de bestaande infrastructuur gaan, ontstaat ook meer 
landschappelijke beleving. Nieuwe halfverharde fietspaden door natuurgebieden 
en langs de Maas en Loobeek zijn van grote toegevoegde waarde.

Verbeterpunt 4. Knelpunten oplos-
sen
Het routenetwerk kent meerdere 
knelpunten, zoals te smalle fietspa-
den, gevaarlijke oversteekplaatsen 
en trajecten met slechte verhar-
ding. De knelpunten dienen te 
worden aangepakt. Zie actiepunt 6 
voor de lijst knelpunten en wensen 
die zijn genoemd door de stakehol-
ders.

Verbeterpunt 5. Streekeigenheid 
vergroten
In paragraaf 2.1.1 is gebleken dat 
niet alle belangrijke voorzieningen 
en attracties van Venray’s DNA aan 
een fietsroute liggen of zijn opge-
nomen in een themaroute. Streven 
moet zijn om dit wel voor elkaar 
te krijgen. Recreatieve fietsroutes 
langs het water en door de natuur 
worden gemist (verbeterpunt 3). 
Ook wervender en aantrekkelijker 
naamgeving van de bestaande 
themaroutes draagt bij aan meer 
streekeigenheid en beleving. 

Duitse begraafplaats in Ysselsteyn
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Verbeterpunt 6. Nieuwe ATB-routes ontwikkelen
In de huidige situatie kan de ATB-er in Venray alleen in de Ballonzuilbossen 
terecht voor een bewegwijzerde route. Dit aanbod dient in enkele bosgebieden te 
worden uitgebreid, zodat bezoekers van elders, maar ook inwoners in de gelegen-
heid zijn om te variëren.

Verbeterpunt 7. Toeristische overstappunten beter inrichten 
De startpunten van themaroutes zijn verspreid over de gemeente. Vaak zijn de 
startpunten op dorpspleinen of anderszins plekken met parkeergelegenheid en 
andere kleinschalige voorzieningen. Voor een selectie van enkele grotere TOP’s 
is het wenselijk een hoger voorzieningen niveau te hebben. Daarbij kan onder 
andere worden gedacht aan voorzieningen voor mindervaliden, horeca, internet, 
fietsverhuur en oplaadpunten voor E-bikes en aansluiting op openbaar vervoer.

Verbeterpunt 8. Rustpunten inrichten op strategische plekken
Er zijn te weinig banken en schuilgelegenheden in het buitengebied. Door -op en-
kele nader te bepalen strategische plekken- eenvoudige voorzieningen te realise-
ren kan dit tekort worden opgelost. Bij voorkeur op plekken waar ook wandelaars 
langskomen. Hierbij kan eventueel samenwerking worden gezocht met agrariërs 
langs de routes, waarbij bestaande voorzieningen op het boerenerf kunnen die-
nen als schuilplek of rustpunt.

2.2. Doelgroepen-analyse

Bij doelgroepen denken de meeste mensen direct aan ouderen of jongeren, of 
gezinnen met kinderen. Dat zijn waardevolle typeringen, maar het zegt nog niet 
altijd veel over wat mensen zoeken in hun vrijetijd. De laatste jaren wordt steeds 
vaker gebruik gemaakt van een doelgroepbenadering die uitgaat van interesses, 
wensen en motieven, dus over ‘hoe’ mensen hun vrije tijd willen beleven. Dit heet 

de Leisure Leefstijlen segmentatie (voor meer informatie, zie www.leisureleefstij-
len.nl). Deze doelgroepsegmentatie is voor Venray gebruikt om ‘de vraag’ naar 
routes te relateren aan het bestaande aanbod, om vervolgens kansen voor (door)
ontwikkeling te benoemen. De volledige onderzoeksanalyse is als bijlage bij dit 
Masterplan bijgevoegd: ‘Vraaggericht ontwikkelen recreatieve routes Venray, 
2016’. Deze paragraaf bevat een samenvatting. 

Het aanbod
Het bestaande aanbod aan wandel- en fietsroutes is geïnventariseerd. Het be-
staat uit 19 wandelroutes, 15 fietsroutes, zes wandelevenementen en vier fietse-
venementen (zie bijlage 1). We hebben de routes bekeken en ‘gekleurd. Dat wil 
zeggen aangegeven voor welke doelgroepen dit aanbod vooral aantrekkelijk is. 
We hebben de beleving van deze routes geanalyseerd door de informatie hierover 
op www.liefdevoorlimburg.nl te bekijken en via een dag veldbezoek. Het betreft 
onder andere informatie over:
• Lengte van de route (ommetje, langeafstandspad);
• Thema van de route (natuur, kunst, oorlog en vrede, etc.)
• Infrastructuur paden (verhard, onverhard, halfverhard) 
• Aantal en type voorzieningen langs de route (o.a. horeca) 
• Type landschap (natuur, agrarisch landschap, etc.)

We zien dat het ‘basisaanbod’ bestaat uit routes over de knooppunten over ver-
harde paden of wegen, deels door de natuur en het platteland of dorpskernen. De 
themaroutes zijn vaak gericht op natuurbeleving, cultuurhistorie, oorlog en vrede, 
RK-erfgoed en deels ook sportief (vooral bij het fietsen). 

Van elke route is de aantrekkelijkheid voor de zeven Leisure Leefstijlen bepaald 
(Zie bijlage 3). Zowel voor fietsen als wandelen is het route-aanbod vooral voor de 
doelgroepen rustig groen en ingetogen aqua aantrekkelijk. We zien dat de eve-
nementen vaak een aanvulling zijn op het bestaande basisaanbod. Hier worden 
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vooral de leefstijlen aangesproken die nog relatief weinig aantrekkelijk aanbod 
vinden in het basisaanbod, zoals uitbundig geel, ondernemend paars en stijlvol en 
luxe blauw. 

Van de ca. 35 onderzochte wandel- en fietsroutes blijkt dat ongeveer de helft van 
de routes het thema natuur kent. Hierbij zijn inbegrepen themaroutes door Land-
goed Geijsteren, en langs de Maas en de beken. Daarnaast zijn ook de thema’s 
‘Kunst en cultuur’ en ‘Oorlog & vrede’ en ‘Rooms Katholiek erfgoed’ uitgewerkt in 
themaroutes. Vooral de thema’s ‘Venray centrum’, ‘Peelontwikkeling’ en ‘RK-erf-
goed’ kunnen sterker  worden ontwikkeld met themaroutes. Thema’s die al wel 
zijn uitgewerkt kunnen in de toekomst nog beter worden afgestemd op de doel-
groepen uitbundig geel en gezellig lime.

Figuur 1. Aantrekkelijkheid van aanbod (routes en evenementen apart genomen) voor de zeven Leisu-
re Leefstijlen. 

De vraag
Van de leefstijlgroepen is bekend wat de omvang is van de inwoners (potenti-
ele dagrecreanten in en om Venray) én de toeristen naar Limburg en de regio 
Noord-Limburg (dit zijn toeristen die overnachten). In figuur 2 staan deze groepen 
recreanten en toeristen weergegeven. Hieruit blijkt het volgende: 
• De inwoners van Limburg hebben vooral vaak de leefstijl gezellig lime (27%), 

uitbundig geel (18%) en rustig groen (17%). Dit is vergelijkbaar met het Ne-
derlandse gemiddelde. 

• De Nederlandse vakantiegangers die naar Noord-Limburg gaan, hebben het 
vaakst (31%) een uitbundig gele of gezellig lime (21%) leefstijl. Dit is de groot-
ste groep in Noord-Limburg. Deze groep heeft in Noord-Limburg een groter 
aandeel in vergelijking met Limburg en Nederland.

Figuur 2. Omvang van de leefstijlgroepen van de inwoners in Limburg en toeristen naar (Noord-)
Limburg. 
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Figuur 3. Motieven om te wandelen en fietsen en aantrekkelijke voorzieningen voor uitbundig geel.

Figuur 4. Motieven om te wandelen en fietsen en aantrekkelijke voorzieningen voor gezellig lime. 
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2.2.1. Focusgroepen
Wanneer we vraag en aanbod tegen elkaar afzetten wordt duidelijk dat een aantal 
groepen reeds voldoende aantrekkelijk aanbod kunnen vinden en sommige doel-
groepen nog onvoldoende aantrekkelijk aanbod zullen vinden. In tabel 4 is aange-
geven voor welke doelgroepen extra aandacht wenselijk is bij de doorontwikkeling 
van routes en themabeleving. 

Leefstijl Wandelen Fietsen
Creatief en inspirerend rood Goed voorzien In evenwicht

Ondernemend paars Onvoldoende voorzien In evenwicht

Stijlvol en luxe blauw Onvoldoende voorzien In evenwicht

Ingetogen aqua Goed voorzien Goed voorzien

Uitbundig geel Onvoldoende voorzien Onvoldoende voorzien (toerist)

Gezellig lime Onvoldoende voorzien Onvoldoende voorzien

Rustig groen Goed voorzien In evenwicht

Tabel 4. De mate waarin leefstijlconsumenten aantrekkelijk wandel- en fietsaanbod vinden, in 
vergelijking met de vraag.

In één van de stakeholder-
bijeenkomsten is op basis 
van deze analyse gekozen 
voor focus op de leefstijlen 
uitbundig geel en gezellig 
lime. Dit zijn groepen die 
vooral houden van gezellige 
reuring, sterk gericht zijn op 
familie en kinderen, zintuige-
lijke prikkeling zoeken en ac-
tiviteit (vooral geel) en laag-
drempelige voorzieningen of 
vermaak (vooral aantrekkelijk 
voor lime). We geven hier-
naast een impressie van de 
wandel- en fietsmotieven en 
voorzieningen die voor de 
doelgroepen uitbundig geel 
(figuur 3) en gezellig lime 
(figuur 4) aantrekkelijk zijn. 

Avondvierdaagse 
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3 VISIE EN ACTIES

De gemeente wil een 5-sterrenstatus voor haar wandel- en fietsroutes in 2020. 
Dat betekent kwalitatief uitstekende én aantrekkelijke routes voor haar inwoners 
én bezoekers. Uit de analyse van de huidige stand van de routes in het vorige 
hoofdstuk en het gestelde doel zijn vijf speerpunten geformuleerd voor de ontwik-
keling van de recreatieve routes:
• Routes zijn van uitstekende kwaliteit;
• Routes zijn verbonden met het ‘DNA’ van Venray (streekeigenheid);
• Routes sluiten aan op de beleving van (omvangrijke) doelgroepen (inwo-

ners en toeristen);
• Routes zijn zichtbaar en vindbaar voor de (potentiële) bezoekers en gebrui-

kers door effectieve promotie, marketing en de organisatie van aansprekende 
evenementen;

• Routebeheer is goed georganiseerd.

In 2020 moeten de recreatieve routes voldoen aan deze speerpunten. De speer-
punten worden hierna uitgewerkt in doelen en verbetertrajecten. Per speerpunt 
zijn acties uitgewerkt. Het eerste actiepunt behelst het aanstellen van een ge-
meentelijke projectleider die ervoor zorgt dat de acties in het kader van dit master-
plan recreatieve routes adequaat worden opgepakt en uitgevoerd. 

Actie 1 Aanstellen gemeentelijke projectleider en coördinator recreatieve 
routes Venray

Trekker Gemeente
Partners Toeristisch Recreatief Platform Venray, Routebureau, Leisure Port
Looptijd 2016-2019
Wandelen 
en fietsen

De projectleider/coördinator draagt zorg voor de uitvoering van het actie-
programma in dit masterplan. Hij/zij faciliteert de trekkers en partners in het 
kader van de uitvoering en controleert de voortgang en het resultaat. 

Kasteelruïne landgoed Geijsteren 
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3.1. Kwaliteit routes optimaliseren

In het kader van het speerpunt “optimaliseren kwaliteit” zijn de verbeterpunten in 
par. 2.1 omgezet in de volgende acties:
• Ontbrekende schakels in het routenetwerk toevoegen (actie 2)
• Koppelen van zelfstandige themaroutes aan het knooppuntensysteem   

(actie 3)
• Nieuwe ATB-routes ontwikkelen (actie 4)
• Toeristische overstappunten (TOP’s) en rustpunten inrichten (actie 5)
• Knelpunten oplossen (doorlopende verbeteractie) (actie 6)

Actie 2 Ontbrekende schakels aan routenetwerk toevoegen
Trekker Toeristisch Recreatief Platform Venray
Partners Dorpsraden, Verenigingen, Routebureau, Liefde voor Limburg
Looptijd 2016-2017
Wandelen Venray centrum ontsluiten via het knooppuntensysteem. Regionale verbin-

dingen van Ysselsteyn naar America en Schadijksche bosschen toevoe-
gen.

Fietsen Regionale verbindingen naar Deurne, Griendtsveen en America toevoe-
gen: 
• Parken Horst verbinden met knooppunten 2 en 3.; 
• Ysselsteyn - Heidsepeel – Deurne; 
• Hoek Laagheidseweg naar de Vers.
Aansluiting op de Maasbrug in de N270 verbeteren.

Actie 3 Koppelen van zelfstandige themaroutes aan knooppuntensysteem en 
uniformering

Trekker Toeristisch Recreatief Platform Venray
Partners Routebeheerders, Dorpsraden, Routebureau, Liefde voor Limburg
Looptijd 2016-2017
Wandelen Om doublures te voorkomen worden zelfstandig gemarkeerde routes -zo-

veel mogelijk- vervangen door het wandelknooppuntensysteem. Dit geldt 
met name voor paaltjes routes in de natuurgebieden Ballonzuilbossen, 
Boschhuizerbergen, Landgoed Geijsteren, Oude Maasarm en Paardekop. 
De bebording van de knooppunten dient uniform te worden afgestemd met 
de regio.

Fietsen Om ‘wildgroei’ van routes te voorkomen, worden zelfstandig gemarkeerde 
routes zoveel mogelijk gekoppeld aan het knooppuntensysteem.

Fietsen in Venray
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Actie 4 Nieuwe ATB-routes ontwikkelen
Trekker Toeristisch Recreatief Platform Venray
Partners Verenigingen, Terreinbeheerders, Faunabeheer, Gemeenten Horst a/d 

Maas en Boxmeer
Looptijd 2016-2017
Fietsen Netwerk van ATB-routes ontwikkelen in grote natuurgebieden van Venray 

en omgeving. Twee nieuwe routes in Venray: Venray-Wanssum-Blitterwijck 
en Ysselsteyn.
Samenwerking zoeken met ATB-routes in natuurgebieden in de regio; 
Maasduinen, Tienraysche en Solgender heide, Schadijkerbossen-Meterik 
en Overloonsche duinen.

Actie 5 Toeristische overstappunten (TOP’s) en rustpunten inrichten
Trekker Toeristisch Recreatief Platform Venray
Partners Ondernemers en branche organisaties
Looptijd 2017-2018
Wandelen
Fietsen

Vijf grotere TOP’s wordt voorzien van extra voorzieningen, daarbij kan 
worden gedacht aan voorzieningen voor mindervaliden, informatieborden, 
horeca, fietsverhuur, oplaadpunten voor E-bikes en scootmobielen, afsp-
uitgelegenheid ATB, en aansluiting op openbaar vervoer. Een voorlopige 
selectie van zes TOP’s:
• Dorpskern Ysselsteyn;
• Dorpskern Geijsteren;
• Ballonzuil
• Molen Merselo;
• Odapark;
• Voet- en Fietsveer Tante Jet.

Op enkele -nader te bepalen- strategische plekken in het buitengebied 
worden rustplekken gerealiseerd of gebruik gemaakt van bestaande voor-
zieningen bij agrariërs. Bij voorkeur op plekken waar mindervaliden, wan-
delaars en fietsers profijt van hebben. Deze plekken worden ook voorzien 
van informatieborden met lokale wetenswaardigheden.
Realiseren van een waterpunt aan de Singel in verband met Rondje Sin-
gels Venray.

Theehuis Odapark
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Actie 6 Knelpunten in routes oplossen (doorlopende verbeteractie)
Trekker Toeristisch Recreatief Platform Venray
Partners Routebeheerders, Dorpsraden, Routebureau, Liefde voor Limburg
Looptijd 2016-2019
Wandelen
Fietsen

De kwaliteit van de routes dient jaarlijks aan de hand van het kwaliteitssys-
teem in dit Masterplan te worden geschouwd. In de jaarlijkse schouw wor-
den knelpunten en kansen geïdentificeerd en gekoppeld aan maatregelen. 
Ieder jaar is een vast budget beschikbaar om de belangrijkste knelpunten 
en/of kansen aan te pakken. Voorbeelden van knelpunten en wensen die 
zijn genoemd door de stakeholders:
• beoordeling routes op geschiktheid voor mindervaliden. Indien nodig 

paden toegankelijker maken en toevoegen aan route informatie;
• gevaarlijke oversteekplaatsen beveiligen;
• trajecten met slechte verharding verbeteren;
• onderhoudstoestand werkpaden langs waterlopen verbeteren;
• ontvlechting van verschillende typen routes;
• fietspad Sparrendreef verbreden;
• wandelpaden in Annapark opwaarderen;
• wandelpaden in Odapark en Vlakwater opwaarderen.

Centrumvoorzieningen
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3.2. Versterken en verbinden routes met DNA Venray

In het kader van het speerpunt versterken en verbinden routes met DNA Venray 
zijn de volgende acties uitgewerkt:
• Streven is om alle belangrijke voorzieningen en attracties van Venray’s DNA 

te verknopen met de recreatieve routes (actie 7). 
• Doorgaande recreatieve fietsroutes langs water en door natuur dienen te wor-

den aangelegd. Voor de wandelaars wordt een struinroute langs de Maas en 
de Loobeek ontwikkeld en over historische schaapsdriften (actie 8). 

• De zeven thema’s die samen het DNA van Venray vormen moeten evenwich-
tiger terugkomen in themaroutes (actie 11).

Actie 7 Mooiste plekken van Venray verknopen aan routenetwerk
Trekker Toeristisch Recreatief Platform Venray
Partners Dorpsraden, verenigingen, Routebureau en Leisure Port
Looptijd 2016-2018
Wandelen
Fietsen

Tabel 1 bevat een overzicht van de belangrijkste toeristisch-recreatieve 
voorzieningen van Venray en welke voorzieningen beter met het routesys-
teem verknoopt moeten worden.

Actie 8 Recreatieve routes door natuur en langs water ontwikkelen
Trekker Gemeente
Partners Waterschap, Gebiedsontwikkeling Maasgaard, Gebiedsontwikkeling Ooij-

en-Wanssum, Terreinbeheerders, Stichting Schoapscompagnie
Looptijd 2016-2020
Wandelen Recreatieve routes (struinen) langs de Maas en de Loobeek ontwikkelen, 

door de Oude Maasarm en historische paden, zoals oude schaapsdriften, 
in ere te herstellen.

Fietsen Nieuwe semiverharde fietsverbindingen realiseren:
• Vanaf Maasheseweg door landgoed Geijsteren;
• Door de Ballonzuilbosschen en Testrik naar Heidsche Peel;
• Langs het Peelkanaal en Peelraamstelling;
• Aansluiting uitkijktoren Paardekop op route;
• Door Schadijksche bossen langs Lollebeek naar de Diepeling.

Door deze nieuwe groene fietspaden op te nemen in het knooppun-
tensysteem kan op de middellange termijn de themaroute ‘Rondje Venray’ 
worden gerealiseerd. Een grotendeels autoluwe groene fietsroute door de 
hele gemeente.

De schaapskooi, een stukje DNA van Venray
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3.3. Aansluiten en inspelen op beleving van doelgroepen

Is er voor iedereen voldoende aantrekkelijk aanbod? Waar liggen kansen voor 
Venray en op welke doelgroepen wil Venray zich richten met welk (thematisch) 
aanbod? Uit de analyse van doelgroepen blijkt dat vooral uitbundig geel en gezel-
lig lime omvangrijk zijn als toerist in de verblijfsparken, en als inwoners in de regio. 
Het huidige aanbod voor zowel wandelen als fietsen is voor deze doelgroepen 
nog onvoldoende aantrekkelijk. Deze groepen houden van de gezellige reuring, 
(sportieve) activiteit, goede, eigentijdse voorzieningen die beleefbaar zijn, zicht-
baar, voelbaar, met de mogelijkheid om zelf mee te doen, waarbij er voor ieder 
wat wils is en vooral goed en aantrekkelijk voor de kinderen (speelse elementen). 
De gemeente heeft deze twee doelgroepen als ‘prioritaire doelgroepen’ aangewe-
zen om met routes en beleving op in te spelen. Speciaal voor deze doelgroepen 
worden initiatieven ontplooid gericht op: 
• Opwaarderen van de belevingswaarde van bestaande routes (actie 10).
• Ontwikkelen nieuwe themaroutes (actie 11);

Dit masterplan bevat onderbouwde suggesties voor nieuw kansrijk aanbod. De 
gemeente gaat nog in overleg met haar stakeholders om nadere keuzes maken. 
Veel van de onderstaande acties en projecten zijn sterk gebaat bij, of zelfs geheel 
afhankelijk van, de betrokkenheid van het (toeristisch-recreatieve) veld. Het gaat 
namelijk vaak om het toevoegen van belevingen vanuit of in samenwerking met 
ondernemers of natuurorganisaties. De gemeente neemt hierin wel duidelijk een 
faciliterende én stimulerende rol door een innovatiebudget vrij te maken en scho-
ling en coaching trajecten aan te bieden (actie 9).

Actie 9 Investeren in kennis en innovatie door toeristisch recreatief werkveld
Trekker Toeristisch Recreatief Platform Venray
Partners Ondernemers
Looptijd 2016-2017
Wandelen
Fietsen

Instellen innovatiebudget
Derden kunnen met een initiatief dat bijdraagt aan de doelen uit dit Master-
plan een bijdrage van de gemeente ontvangen. De focus ligt op initiatieven 
die gewenste belevingen toevoegen aan het bestaande aanbod. 

Scholing en coaching voor ondernemers
In het Noorden van Limburg bevinden zich veel verblijfsrecreatieve parken, 
in Venray zelf, maar ook in de nabije omgeving. Hier verblijven veel gasten 
met de leefstijl uitbundig geel en gezellig lime. Ook potentiële dagjesbe-
zoekers uit de regio zijn natuurlijk meer dan welkom in Venray. Veel van de 
nieuwe ‘belevingen’ zijn gebaat bij de betrokkenheid van en het eigenaar-
schap van toeristische ondernemers. We stellen voor een kennisprogram-
ma aan te bieden, waarin toeristisch-recreatieve ondernemers worden 
geschoold en gecoached in het ontwikkelen van arrangementen op de 
voor hen en Venray kansrijke doelgroepen. De focus ligt op het uitwerken 
van kansen van nieuw aanbod én promotie en betekent daarmee een 
versteviging van het toeristische profiel in de regio. 
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Actie 10 Bestaande routes opwaarderen voor doelgroepen gezellig lime en  
uitbundig geel

Trekker Toeristisch Recreatief Platform Venray
Partners IVN, terreinbeheerders, ondernemers, stichtingen en musea
Looptijd 2016-2019
Wandelen We geven drie concrete kansen voor het ontwikkelen van meer beleving voor lime en geel. Maar dit is geen uitputtende lijst. In overleg tussen trekker en partijen zal 

blijken welke initiatieven het meest kansrijk zijn. 

Toevoegen extra natuurbeleving 
In relatie tot het thema natuur is vooral behoefte aan meer voorzieningen aan (nabij) of over de bestaande (knooppunten)routes, zoals een kinderspeurtocht in de natuur. 
Deels betreft het ‘voorzieningen’ die juist meer locatiegebonden zijn, zoals een speelbos, of Blotevoetenpad en dus geen onderdeel uitmaken van het knooppuntensys-
teem. Een ander voorbeeld betreft een Kabouterpad. Een Kabouterpad kan in samenwerking met Staatsbosbeheer worden ontwikkeld en is een soort ‘paaltjesroute’ met 
aparte markering (kabouters). Het verdient aanbeveling deze ‘extra belevingen’ te ontwikkelen op plekken waar al veel bezoekers komen, dus dichtbij verblijfsaccommo-
daties, op populaire startplaatsen, of op toekomstige TOP’s. 

Ontwikkelen smaakbeleving
In analogie naar de ‘happen en trappen’ route (arrangement) is er ook ruimte voor een ‘happen en stappen’ route. Deze koppelt aanbieders van horeca op een aantrek-
kelijk manier aan elkaar in een arrangement met routeinformatie. Een andere optie is een knapzakarrangement voor het hele gezin. Samen over de smaakroute langs 
aanbieders van streekproducten voor wandelaars en fietsers. Gaandeweg wordt de knapzak gevuld. Deze routes kunnen over het bestaande knooppuntennetwerk lopen. 
De promotie en organisatie kan via het toeristisch recreatief platform en Leisure Port verlopen. Het sluit aan bij de regionale initiatieven om te komen tot interactieve agro 
routes en de lijn die is uitgezet in het kader van regio van de smaak (www.liefdevoorlimburg.nl/regiovan de smaak) én nationale platforms (www.happenenstappen.nl),

Ontwikkelen belevenisspel Oorlog en Vrede
Het thema Oorlog en Vrede leent zich goed voor een belevenisspel. Hoe breng je historie tot leven? Door storytelling die gebruik maakt van de moderne technieken. 
‘Lost in time’ is zo’n vorm. Lost in Time is een interactieve gebiedstour voor wandelaars op de iPad, die zeer geschikt is voor gezinnen met kinderen vanwege de verschil-
lende opdrachten en aanwijzingen ter plekke. Zo’n spel in Venray rond het thema Oorlog & Vrede verbindt de highlights van dit thema en maakt ze zichtbaar en beleef-
baar. Lost in Time kan een route betreffen over bestaande knooppunten, maar ook een Ankerpuntenroute. De promotie en organisatie kan via het toeristisch recreatief 
platform en Leisure Port verlopen. Het sluit aan bij de provinciale en nationale ambitie om de metrolijn Liberation Route verder vorm te geven en de lijn die is uitgezet 
om regionaal Premium wandel- en fietsroutes te ontwikkelen die het gebied op de kaart zetten. Let op: er zijn meerdere aanbieders van spellen in de vorm van routes 
met opdrachten die je ter plekke kan scannen (met mobiele telefoon). De definitieve keuze wordt gezamenlijk bepaald om het geen op zichzelf staand product te maken, 
maar in te bedden in reeds goed functionerende structuren en platforms. 
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Actie 11 Nieuwe themaroutes ontwikkelen
Trekker Toeristisch Recreatief Platform Venray
Partners Betrokken organisaties, Routebureau, Leisure Port
Looptijd 2016-2019
Wandelen
Fietsen

Thematische routes ontwikkelen die passen bij het ‘DNA’ van Venray en bestaande themaroutes voorzien van meer wervende en aantrekkelijkere naamgeving. Hierbij 
worden vijf suggesties gegeven: 

Internationale Liberation Routes
In het kader van het landelijke themajaar van het verzet in de tweede wereldoorlog in 2018 sluit Venray aan op internationale lange afstandsroutes voor wandelen en 
fietsen die momenteel ontwikkeling zijn:
• voor wandelen de Liberation Route Londen-Normandie-Parijs- Arnhem-Berlijn;
• voor fietsen de Liberation Trail Ardennen-Hurtgenwald-Limburg- Arnhem.

Venray in één dag
Maak kennis met de ‘Big Five van Venray’, oftewel de vijf leukste plekken om te bezichtigen en ontwikkel hierop een fietsroute, die deze plekken verbindt. 

Venray city
Als de kern Venray en omgeving is voorzien van wandelknoopunten, wordt een ommetje door Venray toegevoegd met als begin en eindpunt ‘de Grote Markt’. 

Waar is de schaapsherder?
Met de route-app op zoek naar de schaapskudde die ergens in een van de natuurgebieden aan het grazen is. Vervolgens wandelen met herder en kudde.
Themaroute Schaapscie Venray-Parijs.

Psychiatrieroute
Deze route is niet primair gericht op de gele en lime doelgroep, maar vooral aantrekkelijk voor ‘paars’ en ‘blauw’ (en aqua), de meer rationeel ingestelde mensen, die 
zoeken naar inspiratie en verdieping. Uit onze analyse blijkt dat ook deze doelgroepen (qua wandelen) nog aantrekkelijk aanbod zoeken. Het Annaterrein is hier uiterma-
te geschikt voor. 
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3.4. Promotie, marketing en evenementen doorontwikkelen

De website Liefde voor Limburg vormt nu dé belangrijkste troef in de vindbaarheid 
en zichtbaarheid van routes in Venray. Verreweg de meeste bezoekers die route-
informatie willen zullen hier zoeken. Het is dan belangrijk dat ze hier direct voor 
hen aantrekkelijke routes vinden. Het is wenselijk de bezoeker van de website 
meer mogelijkheden te geven om op ‘beleving’ te zoeken. 
In het kader van dit Masterplan is per route een ‘kleuring’ aangegeven. Leisure 
Port werkt ook aan de ‘kleuring’ van bezienswaardigheden, toeristische attracties 
en accommodaties en zal de kleuring van de routes definief maken. Vervolgens 
kan het route-aanbod worden getagd in bijvoorbeeld drie clusters:
• Aantrekkelijke routes voor rood en paars en blauw. Deze routes kenmerken 

zich door de kenmerken avontuurlijk, uitdagend, langere afstanden, van de 
gebaande paden (struinen);

• Aantrekkelijke routes voor geel en lime: gezellige routes, voor iedereen wat 
wils, de nadruk op mogelijkheden voor kinderen, en uitstapjes naar andere 
voorzieningen langs de routes (horeca, etc.);

• Aantrekkelijke routes voor aqua en groen: niet te veel poespas, rustig fietsen 
en wandelen op goed onderhouden (verharde) paden, voorzien van voldoen-
de routeinformatie en verdieping. 

Leisure Port start in 2017 met een grootschalig onderzoek naar de voorkeuren en 
motieven van bezoekers van de website Liefde voor Limburg. De informatie die dit 
onderzoek oplevert, wordt vervolgens gebruikt om de informatievoorziening af te 
stemmen op de persoonlijke wensen en voorkeuren van bezoekers.

In aanvulling op de geplande doorontwikkeling van de website Liefde voor Lim-
burg dient de zichtbaarheid en vindbaarheid van de routes op websites van lokale 
ondernemers en nationale routeplatforms beter te worden (actie 12).

Actie 12 Optimaliseren zichtbaarheid en vindbaarheid routes op websites van on-
dernemers nationale routeplatforms

Trekker Toeristisch Recreatief Platform Venray
Partners Ondernemers
Looptijd 2016-2017
Wandelen
Fietsen

De zichtbaarheid en vindbaarheid van routes in Venray wordt nu vooral 
mogelijk gemaakt via Liefde voor Limburg. Dat is natuurlijk ook de bedoe-
ling. Er zijn echter nog een tweetal andere mogelijkheden in de ogen van 
de toerist en recreant:
• De websites van ondernemers in de regio. Zij zouden (meer) aandacht 

kunnen geven aan de mogelijkheden van wandelen en fietsen op hun 
eigen website, ofwel de link opnemen met Liefde voor Limburg of de 
gezamenlijke ontwikkeling van arrangementen die dan op de website 
van Liefde voor Limburg komen.

• Nationale routeplatforms. Voor een groot deel van de wandelaars en 
fietsers begint de zoektocht naar een aantrekkelijk regio op nationale 
routewebsites als routeyou.com en route.nl. Het aanbod vanuit Venray 
is hier (nog) niet goed zichtbaar en dat verdient dus aandacht. Daarbij 
is het belangrijk dat de beeldbepalende thema’s en routes in ieder 
geval ook op deze websites zichtbaar en vindbaar worden. 
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Evenementen dienen in belangrijke mate een promotioneel doel. Van de verschil-
lende wandel- en fietsevenementen die Venray rijk is, vallen verreweg de meeste 
in de categorie sportief evenement. Daarnaast zijn enkele evenementen gericht 
op (cultuur)historie, sport en smaak. De voor Venray belangrijke thema’s Oorlog & 
Vrede, RK-erfgoed, maar ook natuur (zoals Landgoed Geijsteren, Maas) worden 
nog niet voldoende gepromoot via een fiets- of wandelevenement. Hier liggen 
kansen voor Venray. 
Daarnaast heeft het bestaande aanbod aan wandel- en fietsevenementen een 
lokaal of regionaal karakter. Een nieuw groot beeldbepalend wielerevenement is 
belangrijk voor het vergroten van het toeristische profiel van Venray, per slot van 
rekening heeft Venray enkele belangrijke renners voortgebracht

Actie 13 Organiseren fiets- of wandelevenementen rond DNA Venray, inclusief één 
landelijk beeldbepalend wielerevenement

Trekker Toeristisch Recreatief Platform Venray
Partners Gemeente, ondernemers, verenigingen
Looptijd 2016-2020
Wandelen
Fietsen

Organiseren van wandel- en fietsevenementen rond de DNA-thema’s Oor-
log & Vrede, RK-erfgoed, Landgoed Geijsteren en Maas.

Fietsen Faciliteren van een landelijk beeldbepalend wielerevenement, zoals de 
ENECO-tour. De gemeente ziet kansen om een omvangrijk én onderschei-
dend wielerevenement te organiseren rond Wout Poels, Mike Teunissen 
of Peter Winnen. Deze wielerambassadeurs zorgen voor bekendheid en 
bezoekers.

Venray is de bakermat van meerdere grote wielernamen.
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3.5. Organisatie routebeheer versterken

Om het voorliggende mas-
terplan goed tot uitvoering te 
brengen en het beheer ook naar 
de toekomst goed te veran-
keren is een goede beheeror-
ganisatie randvoorwaardelijk. 
De Gemeente Venray blijft 
intensief samen werken met alle 
betrokken organisaties, maar 
acht een versterkte rol van het 
Toeristisch Recreatief Platform 
bij de ontwikkeling en het be-
heer van routes wenselijk. Het 
TrPV vervult momenteel al een 
coördinerende rol tussen ener-
zijds dorpsraden, verenigingen, 
ondernemers, Venray Bloeit 
en anderzijds het Routebureau 
Noord-Limburg en Leisure Port 
(Liefde voor Limburg) bij de 
ontwikkeling en het beheer van 
wandel- en fietsroutes. De ge-
meente wil deze coördinerende 
rol van het TrPV verder verster-
ken en faciliteren (actie 14). 

Actie 14 Oprichten coördinatiepunt recreatieve routes Venray door TrPV
Trekker Gemeente en Toeristisch Recreatief Platform Venray
Partners Routebureau NML, Leisure Port, Venray Bloeit, Dorpsraden
Looptijd 2016-2020
Wandelen
Fietsen

In haar nieuwe rol wordt de TrPV nog meer de spin in het web bij de ont-
wikkeling van wandel- en fietsroutes en zal zij bijvoorbeeld ook de afstem-
ming tussen nieuwe ATB-routes en wandelroutes coördineren. 
De gemeente en TrPV werken de opzet van het coördinatiepunt voor 
recreatieve routes verder uit en leggen dit vast in een samenwerkingsover-
eenkomst.

Molen Nooitgedacht in Merselo
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4 ACTIEPROGRAMMA

2016 2017 2018 2019 2020 Totaal Overig

1 Aanstellen gemeentelijke projectleider/ coordinator 
recreatieve routes Venray Gemeente 8.000€         16.000€      16.000€      8.000€         8.000€         56.000€        0% -€            56.000€      

2 Ontbrekende schakels in routenetwerk toevoegen TrPV 17.500€      17.000€      -€            -€            -€            34.500€        100% 34.500€      -€            

2.1 Wandelknooppunten in Venray centrum 15.000€      15.000€        100% 15.000€      -€            

2.3 Wandelnooppunten van Ysselsteyn naar America en 
Schadijkschebosschen 7.500€         7.500€          100% 7.500€         -€            

2.4 Fietsknooppunten naar Deurne en America 2.500€         2.500€         5.000€          100% 5.000€         -€            

2.5 Nieuw semi-verhard fietspad uitkijkpunt Paardekop 7.000€         7.000€          100% 7.000€         -€            

3 Koppelen zelfstandige themaroutes aan 
knooppuntensysteem en uniformering TrPV 5.000€         10.000€      -€            -€            -€            15.000€        100% 15.000€      -€            

4 Nieuwe ATB-routes ontwikkelen TrPV 7.500€         7.500€         -€            -€            -€            15.000€        100% 15.000€      -€            

4.1 Bebording ATB-route Ysselsteyn 7.500€         7.500€          100% 7.500€         -€            

4.2 Bebording ATB-route Venray-Wanssum-Blitterswijck 7.500€         7.500€          100% 7.500€         -€            

5 Toeristische overstappunten (6 TOP's) en rustpunten 
inrichten TrPV 3.000€         37.500€      37.500€      -€            -€            78.000€        50% 39.000€      39.000€      

6 Knelpunten in routes oplossen TrPV Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 25.000€      25.000€      25.000€      25.000€      -€            100.000€      50% 50.000€      50.000€      

7 Mooiste plekken van Venray verknopen aan 
routenetwerk TrPV -€            5.000€         5.000€         -€            -€            10.000€        100% 10.000€      -€            

8 Recreatieve routes door natuur en langs water 
ontwikkelen Gemeente -€            265.000€    81.000€      71.000€      53.000€      470.000€      41% 190.500€    279.500€    

8.1 Nieuw struinpad langs Maas Gebiedsontwikkeling Maasgaard
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 15.000€      15.000€      15.000€      45.000€        75% 33.750€      11.250€       

Nieuw struinpad door Oude Maasarm Gebiedsontwikkeling Maasgaard
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 3.000€         3.000€         3.000€         9.000€          75% 6.750€         2.250€         

8.2 Nieuw struinpad langs Loobeek Gebiedsontwikkeling Maasgaard 3.000€         3.000€         3.000€         3.000€         12.000€        75% 9.000€         3.000€         

8.3 Herstel schaapsdriften Stichting Schoapscompagnie 10.000€      10.000€      20.000€        75% 15.000€      5.000€         

8.4 Nieuw semiverhard fietspad vanaf Maasheseweg door 
Landgoed Geijsteren

Gemeente Boxmeer
Stichting Limburgs Landschap 54.000€      54.000€        25% 13.500€      40.500€      

8.5 Nieuw semiverhard fietspad Peel-Raamlinie Gebiedsontwikkeling Maasgaard 180.000€    180.000€      0% -€            180.000€    

8.6 Nieuwe semiverharde fietspaden door natuurgebieden Terreinbeheerders
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 50.000€      50.000€      50.000€      150.000€      75% 112.500€     37.500€      

9 Investeren in kennis en innovatie door toeristisch 
recreatief werkveld TrPV 2.500€         5.000€         -€            -€            -€            7.500€          0% -€            7.500€         

10 Routes opwaarderen voor doelgroepen gezellig lime en 
uitbundig geel TrPV 15.000€      15.000€      15.000€      15.000€      -€            60.000€        50% 30.000€      30.000€      

11 Nieuwe themaroutes ontwikkelen TrPV 10.000€      10.000€      10.000€      10.000€      -€            40.000€        50% 20.000€      20.000€      

12 Optimaliseren zicht- en vindbaarheid op websites 
ondernemers en nationale routeplatforms TrPV 2.500€         2.500€         -€            -€            -€            5.000€          0% -€            5.000€         

13 Organiseren fiets- en wandel- evenementen rond DNA 
Venray TrPV Gemeentelijk evenementen subsidie pm pm pm pm pm -€              0% -€            -€            

14 Oprichten coordinatiepunt recreatieve routes Venray 
door TrPV Gemeente, TrPV 2.500€         2.500€         2.500€         2.500€         -€            10.000€        100% 10.000€      -€            

98.500€      418.000€    192.000€    131.500€    61.000€      901.000€      46% 414.000€    487.000€    

Recreatieve routes
Financiering

Actie Omschrijving Trekker Programma aanvullend op recreatieve 
routes

Uitvoering en kosten

De acties in het vorige hoofdstuk zijn uitgewerkt in een investeringsprogramma 
voor de komende vier jaar. In deze periode wordt in het kader van dit masterplan 
ruim € 400.000,- geïnvesteerd in de recreatieve routes. Tijdens de uitwerking en 

realisatie van maatregelen wordt dit bedrag overigens flink gesublimeerd als ge-
volg van de inzet door vele vrijwilligers uit het maatschappelijke veld en subsidies 
van derden.
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2016 2017 2018 2019 2020 Totaal Overig

1 Aanstellen gemeentelijke projectleider/ coordinator 
recreatieve routes Venray Gemeente 8.000€         16.000€      16.000€      8.000€         8.000€         56.000€        0% -€            56.000€      

2 Ontbrekende schakels in routenetwerk toevoegen TrPV 17.500€      17.000€      -€            -€            -€            34.500€        100% 34.500€      -€            

2.1 Wandelknooppunten in Venray centrum 15.000€      15.000€        100% 15.000€      -€            

2.3 Wandelnooppunten van Ysselsteyn naar America en 
Schadijkschebosschen 7.500€         7.500€          100% 7.500€         -€            

2.4 Fietsknooppunten naar Deurne en America 2.500€         2.500€         5.000€          100% 5.000€         -€            

2.5 Nieuw semi-verhard fietspad uitkijkpunt Paardekop 7.000€         7.000€          100% 7.000€         -€            

3 Koppelen zelfstandige themaroutes aan 
knooppuntensysteem en uniformering TrPV 5.000€         10.000€      -€            -€            -€            15.000€        100% 15.000€      -€            

4 Nieuwe ATB-routes ontwikkelen TrPV 7.500€         7.500€         -€            -€            -€            15.000€        100% 15.000€      -€            

4.1 Bebording ATB-route Ysselsteyn 7.500€         7.500€          100% 7.500€         -€            

4.2 Bebording ATB-route Venray-Wanssum-Blitterswijck 7.500€         7.500€          100% 7.500€         -€            

5 Toeristische overstappunten (6 TOP's) en rustpunten 
inrichten TrPV 3.000€         37.500€      37.500€      -€            -€            78.000€        50% 39.000€      39.000€      

6 Knelpunten in routes oplossen TrPV Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 25.000€      25.000€      25.000€      25.000€      -€            100.000€      50% 50.000€      50.000€      

7 Mooiste plekken van Venray verknopen aan 
routenetwerk TrPV -€            5.000€         5.000€         -€            -€            10.000€        100% 10.000€      -€            

8 Recreatieve routes door natuur en langs water 
ontwikkelen Gemeente -€            265.000€    81.000€      71.000€      53.000€      470.000€      41% 190.500€    279.500€    

8.1 Nieuw struinpad langs Maas Gebiedsontwikkeling Maasgaard
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 15.000€      15.000€      15.000€      45.000€        75% 33.750€      11.250€       

Nieuw struinpad door Oude Maasarm Gebiedsontwikkeling Maasgaard
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 3.000€         3.000€         3.000€         9.000€          75% 6.750€         2.250€         

8.2 Nieuw struinpad langs Loobeek Gebiedsontwikkeling Maasgaard 3.000€         3.000€         3.000€         3.000€         12.000€        75% 9.000€         3.000€         

8.3 Herstel schaapsdriften Stichting Schoapscompagnie 10.000€      10.000€      20.000€        75% 15.000€      5.000€         

8.4 Nieuw semiverhard fietspad vanaf Maasheseweg door 
Landgoed Geijsteren

Gemeente Boxmeer
Stichting Limburgs Landschap 54.000€      54.000€        25% 13.500€      40.500€      

8.5 Nieuw semiverhard fietspad Peel-Raamlinie Gebiedsontwikkeling Maasgaard 180.000€    180.000€      0% -€            180.000€    

8.6 Nieuwe semiverharde fietspaden door natuurgebieden Terreinbeheerders
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 50.000€      50.000€      50.000€      150.000€      75% 112.500€     37.500€      

9 Investeren in kennis en innovatie door toeristisch 
recreatief werkveld TrPV 2.500€         5.000€         -€            -€            -€            7.500€          0% -€            7.500€         

10 Routes opwaarderen voor doelgroepen gezellig lime en 
uitbundig geel TrPV 15.000€      15.000€      15.000€      15.000€      -€            60.000€        50% 30.000€      30.000€      

11 Nieuwe themaroutes ontwikkelen TrPV 10.000€      10.000€      10.000€      10.000€      -€            40.000€        50% 20.000€      20.000€      

12 Optimaliseren zicht- en vindbaarheid op websites 
ondernemers en nationale routeplatforms TrPV 2.500€         2.500€         -€            -€            -€            5.000€          0% -€            5.000€         

13 Organiseren fiets- en wandel- evenementen rond DNA 
Venray TrPV Gemeentelijk evenementen subsidie pm pm pm pm pm -€              0% -€            -€            

14 Oprichten coordinatiepunt recreatieve routes Venray 
door TrPV Gemeente, TrPV 2.500€         2.500€         2.500€         2.500€         -€            10.000€        100% 10.000€      -€            

98.500€      418.000€    192.000€    131.500€    61.000€      901.000€      46% 414.000€    487.000€    

Recreatieve routes
Financiering

Actie Omschrijving Trekker Programma aanvullend op recreatieve 
routes

Uitvoering en kosten
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BIJLAGE 1: Overzicht recreatieve routes en evenementen
Wandelen
Themaroutes	  gebaseerd	  op	  het	  knooppuntensysteem

Het	  Petranpad LAW internet
Vredepeel bos 14 www.liefdevoorlimburg.nl
Lollebeek natuur 5 www.liefdevoorlimburg.nl
Ommetje	  Spraland bos 7 www.liefdevoorlimburg.nl
Smakt-‐Holthees dorpen	  en	  steden 11 www.liefdevoorlimburg.nl
Tocht	  door	  de	  bossen	  van	  Hoogriebroeken	  Blakt natuur 5 www.liefdevoorlimburg.nl
Honingraat	  Blauw dorpen	  en	  steden 10 www.liefdevoorlimburg.nl
Laarzenpad	  Castelse	  Vennen natuur 4 www.liefdevoorlimburg.nl
Museumroute	  Ysselsteyn dorpen	  en	  steden 5 www.liefdevoorlimburg.nl
Sint	  Goar dorpen	  en	  steden 7 www.liefdevoorlimburg.nl
Veulense	  Waterenroute natuur 11 www.liefdevoorlimburg.nl
Leunse	  Paes	  Gele	  Rote natuur 5 www.liefdevoorlimburg.nl
Landgoed	  Geijsteren natuur 15 www.liefdevoorlimburg.nl
Wandelen	  in	  karakteristiek	  Maasdoorp	  Blitterswijckhistorisch 3 www.liefdevoorlimburg.nl
Schoapsdrift	  en	  schouwpad natuur 7 www.liefdevoorlimburg.nl

Zelfstandig	  gemarkeerde	  themaroutes
Pieterpad LAW PDOK	  LAW
Boschhuizen natuur 4 www.liefdevoorlimburg.nl
Paardekop	  Rode	  Route natuur 6 www.liefdevoorlimburg.nl
Paardekop	  Gele	  Route natuur 3 www.liefdevoorlimburg.nl

Zelfstandige	  themaroutes	  met	  routebeschrijving	  in	  tekst	  en	  kaart
Maaspad LAW Maaspad	  (boekje)
Hertogenpad LAW PDOK-‐LAW
Wandelen	  in	  de	  Maasvallei geologie Wandelen	  in	  de	  Maasvallei	  (boekje)
Pelgrimswandelingen	  in	  Limburg	  route	  1	  Smakt historisch 10 Pelgrimswandelingen	  in	  limburg	  (boekje)
Pelgrimswandelingen	  in	  Limburg	  route	  2	  Tienray historisch 12 Pelgrimswandelingen	  in	  limburg	  (boekje)
Stadswandeling	  Venray historisch 3 Brochure
Poeziewandelroute	  Venray kunst	  en	  cultuur 2,5 Te	  voet	  langs	  Kunst	  (boekje)

Ankerpuntenroutes	  (excursiepunten	  zonder	  verbindende	  route)
Liberationroute historie Internet
Grenspalen historie

Wandelevenementen
Merseloop sportief
Winterserie	  wsv	  De	  Natuurvrienden natuur
Wandel	  Avond	  4-‐daagse sportief
2e	  Kerstdagwandeling	  Gilde	  Geijsteren (cultuur)historie
Venrayse	  Singelloop sportief
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Fietsen
Themaroutes	  gebaseerd	  op	  het	  knooppuntensysteem

Met	  het	  fietsveer	  naar	  de	  Wellse	  Heide natuur 17 www.liefdevoorlimburg.nl
Fietsroute	  langs	  de	  Maas kunst	  en	  cultuur 29 www.liefdevoorlimburg.nl
Rondom	  Landgoed	  Geijsteren kunst	  en	  cultuur 20 www.liefdevoorlimburg.nl
Met	  het	  fietsveer	  naar	  de	  Hamert natuur 15 www.liefdevoorlimburg.nl
Rondom	  de	  Ballonzuilbossen natuur 15 www.liefdevoorlimburg.nl
Ballonzuilbossen	  en	  Overloon kunst	  en	  cultuur 24 www.liefdevoorlimburg.nl
Van	  Geijsteren	  langs	  de	  Maas kunst	  en	  cultuur 27 www.liefdevoorlimburg.nl
Peel	  en	  bossen natuur 26 www.liefdevoorlimburg.nl
Rondom	  Vredepeel natuur 21 www.liefdevoorlimburg.nl
Slag	  om	  Overloon	  en	  Venray historie 53 www.liefdevoorlimburg.nl
Van	  Venray	  naar	  de	  Peel natuur 38 www.liefdevoorlimburg.nl
Langs	  Maas	  en	  grens 46 Knooppuntenkaart	  VVV

Zelfstandig	  gemarkeerde	  themaroutes
Maasroute	  (LF	  3) Internet
Herrensitszroute Internet
Jozef	  en	  Mariaroute Internet
Molenroute historie www.molenmerselo.nl
Nico	  van	  Melo natuur 45 www.liefdevoorlimburg.nl

Zelfstandige	  themaroutes	  met	  routebeschrijving	  in	  tekst	  en	  kaart
Fietsen	  langs	  wegkapellen	  en	  wegkruisen historie Stichting	  k	  +	  k	  Venray
Poezieroute	  Venray	  Oost kunst	  en	  cultuur 48	  +55 www.liefdevoorlimburg.nl
Poezieroute	  Venray	  West kunst	  en	  cultuur 48	  +55 www.liefdevoorlimburg.nl
Schoapknikkersroute

Ankerpuntenroutes	  (excursiepunten	  zonder	  verbindende	  route)
Liberationroute historie Internet
Grenspalen historie

ATB-‐routes	  voor	  moutainbikers
MTB	  Ballonzuilbossen moutainbike 33 www.liefdevoorlimburg.nl
MTB	  route	  Overloon moutainbike
MTB	  route	  Schadijkerbossen-‐Meterik moutainbike
MTB	  route	  Venray	  -‐Wanssum moutainbike	  (in	  ontwikkeling)
MTB	  route	  Wanssum-‐Blitterswijck moutainbike	  (in	  ontwikkeling)
MTB	  route	  Massduinen-‐Well moutainbike
MTB	  route	  Swolgen moutainbike
MTB	  Ysselsteyn moutainbike	  (in	  ontwikkeling)

Fietsevenementen
Mudhunters	  -‐	  familie	  en	  toertocht sportief
Fanclubdag	  Wout	  Poels sportief
Peter	  Winnen	  Classic sportief
Fietsvierdaagse sportief
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BIJLAGE 2: Deelnemers werkbijeenkomst

De volgende personen en organisaties hebben deelgenomen aan de werkbijeen-
komsten in het kader van dit Masterplan.

Organisatie   Naam
Dorpsraad Castenray  Ties Dinghs
Dorpsraad Holthees-Smakt Peter Coppus
Dorpsraad Veulen  Gerrit Reintjes
Fiets4Daagse Venray  Leo Willems
Fietsersbond   Jacques Engels
Gehandicaptenplatform  Jac Haegens
Gemeente Venray  Jessie Riechelman
Gemeente Venray  Hans Beterams
GPV    M v.d. Langenberg
Leisureport / Routebureau Ilse Lenders
Stuurgroep Liberationroute Trudy Steeghs
Toeristisch Platform Venray André Tonen
Toeristisch Platform Venray Ton Steers 
TWC noordlimburg  Ron Dirix
United Wheels Wanssum Peter Pijpers
Visit Geijsteren   Roel Groetelaers
Visit Geijsteren   Harry Eijssen
Wandelroutes dorpen  Theo Zegers
WSV Natuurvrienden  Wil Weijers
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BIJLAGE 3: Kleuring recreatieve routes

Naam Rood Geel Lime Groen Aqua Blauw Paars
Route
Liberationroute X X

Pieterpad X X

Petranpad X X X

Vredepeel X

Boschhuizen X X X

Lollebeek X X X

Ommetje Spraland X X

Paardekop Rode Route X X

Paardekop Gele Route X X

Smakt-Holthees X X X

Tocht door de bossen van 
Hoogriebroeken Blakt

X X

Honingraat Blauw X

Laarzenpad Castelse Vennen X X X

Museumroute Ysselsteyn X X

Sint Goar X X

Veulense Waterenroute X X X

Leunse Paes Gele Route X X X

Landgoed Geijsteren X X

Wandelen in karakteristiek 
Maasdorp Blitterswijck

X X

Schoapsdrift en schouwpad X X

Naam Rood Geel Lime Groen Aqua Blauw Paars
Evenement
Merseloop X X

Winterserie wandeltocht wsv 
De Natuurvrienden

X X

Dag van de Wind Merselo X X

Wandel Avond 4 daagse X X X

2e kerstdagwandeling Gilde 
Geijsteren

X X

Venrayse Singelloop X X X X

Wandelen
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Naam Rood Geel Lime Groen Aqua Blauw Paars
Route
Liberationroute X X

Van Venray naar de Peel X X

Ballonzuilbossen en Overloon X X X

Rondom de Ballonzuilbossen X X

Rondom Landgoed Geijsteren X X

Fietsroute langs de Maas X X

MTB Ballonzuilbossen X X

Slag om Overloon en Venray X X X X

Rondom Vredepeel X X

Van Geijsteren langs de Maas X X X

Nico van Melo X X X

Peel en bossen X X

Met het fietsveer naar de Well-
se Heide

X X X

Poezieroute Venray X X

Met het fietsveer naar de 
Hamert

X X X

Naam Rood Geel Lime Groen Aqua Blauw Paars
Fietsevenement - 
arrangement
Mudhunters familie en toertocht X X X

Peter Winnen Classic X X X

Wout Poels Fanclub X X

Happen en trappen X X X

Fietsen
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BIJLAGE 4: Toeristisch recreatieve voorzieningen Venray
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Odapark

De Vers

De Kooy

Parkhotel

NS-station
Busstation

SchouwburgVredeskerk

Rouwkuilen

Het Meerdal

De Rosmolen

De Berkhorst

Engelse Tuin

Kasteelruine

Hotel Asteria

Evenementenhal

Raceway Venray

Kasteel Ooijen

Centrum Venray

Museum De Locht

Het Roekenbosch

Venray's museum

Sint Jozefkapel

Expositie 40/45

Peelraamstelling

Sint Anna Complex Voet- en fietsveer

Ballonzuilmonument

Camping 't Karrewiel

Parc de Witte Vennen

Museum De Peelstreek

Park Helderse Duinen

Sint Servaes Complex

't Veerhuis Tante JetMolen "Nooit Gedacht"

Oorlogsmuseum Overloon

Camping De Oude Barrier

Loohorst (Limburgse Peel)

Luchtdoelartilleriemuseum

Minispeeltuin en Speulvlak

Camping Landgoed Geijsteren

Golf en Countryclub Geysteren

Bezoekerscentrum De Maasduinen

Duitse militaire begraafplaats

Britse militaire begraafplaats
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