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Gennepse Keramiek fietsroutes 

 
Introductie: 

 

Gennep en omgeving heeft al vanaf de Romeinse tijd een keramiek 
historie. Een verleden dat in museum het Petershuis, na vernieuwing van 

de permanente tentoonstelling, voor de bezoeker zichtbaar wordt. Dit 
verleden begint bij de Romeinen. Men ziet in het museum  vondsten uit 

deze tijd en tevens een maquette van zowel de Romeinse villa in 
Plasmolen als van de Romeinse brug over de Maas (Middelaar-Cuijk).  

Eeuwen later krijgt de keramiek uit het land van Maas en Niers een eigen 
gezicht als er gedurende 4 eeuwen in de Nederrijnse pottenbakkerstraditie 

gebruiksgoed wordt vervaardigd. Dit ambachtelijke product overleefde de 
concurrentie met de industrieel vervaardigde keramiek niet. Vandaar dat 

men in het land van Maas & Niers overstapte op de vervaardiging van 
bloempotjes. Als herinnering aan dit tijdperk is de voormalige 

bloempottenfabriek “de Jacobsladder” gerestaureerd en als museum te 
bezoeken. De behoefte om mooi aardewerk te maken zit de mensen in het 

land van Maas & Niers echter in het bloed en zo werd bij de 

bloempottenfabriek de “Olde Kruyk” geleidelijk overgestapt van de 
productie van bloempotten op de productie van sieraardewerk. Het 

“Milsbeeks bont” was geboren. Het werd zelfs tot in de V.S. geëxporteerd.  
Het Milsbeeks bont is inmiddels ook al weer historie. Maar uit de 

verschillende keramiek-activiteiten is het Noord Limburgs Pottenbakkers 
Collectief voortgekomen. Dit organiseert al meer dan 20 jaar de 

Keramisto, Europa’s meest veelzijdige keramiekmarkt. 
Bloempotfabriekjes komt men in het land van Maas en Niers niet meer 

tegen, maar wel keramisten die in de meest uiteenlopende vormen laten 
zien hoe men met klei creatief kan zijn.  

De historie van de keramiek vindt men terug in museum het Petershuis. 
Men ontmoet deze keramiekhistorie ook fietsend door het mooie land van 

Maas en Niers. Van de Romeinen tot en met de hedendaagse keramisten.  
Er zijn 2 keramiekroutes: 

 

 “de Romeinen en Keramiekroute”. Deze route toont vooral de 
cultuurhistorie van de keramiek van het land van Maas en Niers. Al 

fietsend komt men de historie tegen van deze keramiekcultuur. 
Vanaf de Romeinse tijd tot in de 20ste eeuw. 

 
 “de Maas en Keramiekroute”. Deze route laat de mooiste stukjes 

zien van het Maasdal, dat de keramisten en pottenbakkers de klei 
schonk waar ze mee konden creëren .   
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Gebruikersinformatie: 

 
De cultuurhistorische fietsroutes leiden u door fraaie afwisselende 

landschappen. De routes hebben een bepaald thema als onderwerp. Op 
deze manier komt u op de plekken waar het allemaal gebeurd is.  

Wil u optimaal genieten, dan is informering vooraf aan te raden. Dit kan 
via deze website, “het virtuele museum Martinustoren”, d.m.v. films, 

foto’s, tekst en links. Tevens via bezoekerscentrum Martinustoren en 
museum het Petershuis.  

Ook tijdens de fietstocht  kunt u “het virtuele museum” bezoeken via uw 
smartphone of tablet. Bij enkele fietsroutes, kunt u op locatie een 

hoorspel beluisteren of een korte film bekijken. U hoeft hiervoor slechts de 
link op uw smartphone / tablet aan te raken of de QR code te scannen op 

de geprinte route. 
De fietsroute maakt zoveel mogelijk gebruik van het systeem van  

fietsknooppunten. De knooppunten staan in de route vermeld. Om de 

cultuurhistorische locaties in de route op te nemen was het echter 
regelmatig nodig om hier van af te wijken. 

 
Betekenis van de afkortingen: 

LA linksaf                          RA rechtsaf 
LAH links aanhouden        RAH rechts aanhouden 

KR kruising                       SPL splitsing 
TSPL T-splitsing         KNPT knooppunt 

 X: richting knooppunt X 
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De Maas en Keramiek route      (37,9 km) 
                                                               Incl. GPS - versie   
 

 
 

 

Route: 
 

Start de route bij bezoekerscentrum Martinustoren. In de toren en 
museum het Petershuis (permanente expositie) wordt u geïnformeerd 

over het de keramiekhistorie. 
 

Start: 
 

Bezoekerscentrum Martinustoren   RD, Torenstraat       
Museum het Petershuis    RD, Markt   

RD, Zandstraat       RD, Spoorstraat    
"Duits lijntje" rotonde, bij 2de afslag:    RD, Heijenseweg 

RD, Hoofdstraat   fietspad oversteken    RD, Hoofdstraat  
Kasteel Heijen  RD, Hoofdstraat     
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Foto: kasteel Heijen.                                    Foto: Tramhalte Heijen. 

 

voormalige tramhalte Heijen   RD, Hoofdstraat 
RA, Stuwweg     RD,  Nieuwe Stuwweg  

RD,  Heukelom    Steenfabriek Nuance (grofkeramiek)  
RD, Heukelom      LA, Heukelom  

RA onverharde weg  langs   Antoniuskapel   LAH  Heukelom   

TSPL  RA Heukelom/ Rijksweg N271 
Tramhalte “de Potterie”      RD, Rijksweg N271 

 

                                   
Foto: Antoniuskapel Heukelom.                       Foto: Potterie de Tramhalte. 

 

RA,  Lindenlaan     RAH,  Lindenlaan            
KR RA,  Daem van Kekenstraat    RD, Kerkstraat         

RD RAH,  Maasstraat     veerpont Bergen-Vierlingsbeek      
RD,  Staaiweg   55 

RA,   Grotestraat        KNPT 55  38          RA, Achter de Heuf                       

RD, D'n Umloop 
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Foto: Pont Oud Bergen                                 Foto: Sluis Sambeek                                      

 

RA, Klaphekken      Groeningse bergen   38     Vortumsche Bergen 

KNPT 38 04    Sluis Sambeek 
RD, Maasstraat    KNPT 04  17  RA, Loerangelsestraat   KNPT 17  01  

RA, Het Zand    Kasteel van Boxmeer   
RD, Veerstraat  KNPT 1  15    KNPT 15  7 

RA, Maasdijk   7   

KNPT 7  02      TSPL LA, Veerweg     KNPT 02  25    
TSPL LA, Veerweg   25     RD, Brabantweg    Maasbrug    

RD, Brabantweg     "Keramiek" rotonde 1ste afslag   LA, Weverstraat   25   

RD, Brugstraat     LA, Zandstraat      RD, Markt 
RD, Torenstraat     Bezoekerscentrum Martinustoren 

 
Einde fietsroute 

GPS – Versie: 

Voor de door u gewenste GPS-versie klikt u op de link: 

http://www.gpsies.com/mapUser.do?username=Martinustoren-Routes 

U ziet een overzicht van de Martinustoren Routes. Maak uw keuze en klik op de route.                                                   

De route verschijnt met diverse gegevens, o.a. hoogteprofiel etc.                                                                                                       
Bij “Track als”: Klik op het gewenste GPS-systeem en download dit. 

Meer cultuurhistorische fietsroutes, films 

en foto’s vindt u op: 
                        

www.martinustoren.nl                        
 
Copyright: filmwerkgroep CMN 2012 

De route is voor particulier gebruik vrij te downloaden. 

Niet voor commercieel gebruik. 
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