
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.  
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 .   

 
 

 



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        links af 
RA        rechts af 
RD        recht door 
LAH      links aanhouden 
RAH      rechts aanhouden 
KR        kruising 
SPL      splitsing 
TSPL    T-splitsing 
KNPT    knooppunt  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



De Romeinen en Keramiekroute   (25 km.)   
 

 
De route incl. div. bijzonderheden. 
 
Introductie: 
In de historische kern van het keramiekstadje Gennep treft men uiteraard 
veel  keramiekhistorie aan. Bij de VVV in de bibliotheek is een permanente 
internationale keramiekexpositie die gratis te bezichtigen is. Via het voor 
Nederland unieke keramiekplein kan men in museum het Petershuis o.a. 
kennis maken met de keramiekhistorie van het Land van Maas en Niers. 
Het vlakbij gelegen bezoekerscentrum St. Martinustoren biedt uitzicht op 
het Land van Maas en Niers en geeft informatie over de cultuurhistorie 
ervan. 
 
Route:  
 
 

                                                                                           
 Foto: Het Pottenbakkersmonument.                Foto: Bloempotjesfabriek “de Jacobsladder”.                 

 



 
Start: VVV Gennep, Ellen Hoffmannplein 2 (Permanente keramiek 
tentoonstelling) 
Via het Keramiekplein voor de VVV gaat u tussen het historische 
stadhuis en het gemeentekantoor door.  
LA, Torenstraat   
Bezoekerscentrum St. Martinustoren (Torenstraat 17). Informatieve 
tentoonstelling en uitzicht 
Terug Torenstraat, LA Niersstraat 
RD, Niers over, Nijmeegseweg  
Op T splitsing LA, Nijmeegseweg 
RA, Horsestraat 
LA, Kroefsestraat  
RAH, Driekronenstraat/Onderkant  
Op KR Zwarteweg RD centrum volgen, Langstraat  
LA Kerkstraat. Aan de rechterkant het Schuttersplein met “het 
Pottenbakkersmonument” ter herinnering aan het Milsbeekse 
pottenbakkersverleden  
Bij monument LA, Gildenstraat 
Op KR Zwarteweg RD, Kempkesstraat, gaat over in onverhard pad 
RA, Rijksweg 
Aan de rechterkant de voormalige bloempottenfabriek “de 
Jacobsladder” (pottenbakkersmuseum in oprichting)  
Voorbij restaurant ’t Töpke RA doorsteek naar Pottenbakkerij en 
Galerie  “de Olde Kruyk”  
LA,  Oudebaan, weg vervolgen RD 
Op TSPL, LA Langstraat. U komt nu op de knooppuntenroute  24 
Bij KNPT 24  42 
Op TSPL, RA Helweg  42 
LA, Schildersweg  42  
RA, Rijksweg  42 
Voor restaurant De Plasmolensehof RA, wandeling (200 mtr.) naar 
Romeinse villa op St. Jansberg   
 

   
           
Foto: Pottery Olde Kruyk                         Foto: Contour Romeinse Villa 
 
Hier krijgt u informatie en kunt een hoorspel beluisteren via onderstaande 
link of QR-code: 
 
 
 

 



http://spannendegeschiedenis.nl/de-romeinen/plasmolen-romeinse-villa 
 

              Informatie over de Romeinse villa en haar bewoners 
 
http://spannendegeschiedenis.nl/media/132775/r14_nl_lo.mp3  
 

              Hoorspel “Spannende geschiedenis”: Plasmolen, de Romeinse villa                          
                             
Rijksweg vervolgen  42  
LA, Witteweg  41 (LET OP: KNPT 42 staat aan overkant Rijksweg!) 
KNPT 42  41 
Na brug KNPT 41  45, RA, Katerbosseweg 
Informatiepaneel Romeinse graven en sarcofaag  45                    
RA, Meulenbroekstraat  45  
TSPL, LA, Cuijksesteeg  44  
KNPT 44  04 RA, Informatiepaneel Romeinse brug 
Veerpont Middelaar / Cuijk  

 
Foto: Romeinse brug                                      Foto: Museum Ceuclum met St. Martinuskerk 
 
Hier kunt u een film bekijken over de Romeinse brug. Klik op de link of scan 
de QR-code: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=UIm1NfvirfA&feature=player_embedded  
 

      Film “Spannende geschiedenis”:  Romeinse brug Middelaar 

 

http://spannendegeschiedenis.nl/de-romeinen/plasmolen-romeinse-villa
http://spannendegeschiedenis.nl/media/132775/r14_nl_lo.mp3
http://www.youtube.com/watch?v=UIm1NfvirfA&feature=player_embedded


Met de veerpont steekt u de Maas over  
KNPT 04, LA richting centrum over Maaskade.   
RA door tunnel in Maasdijk, RA, Castellum  
Museum Ceuclum in de oude Martinustoren. Diverse Romeinse vondsten 
waaronder brugdelen, schoeisel en maquette brug. 
Informatie over museum via de link of de QR-code:  

      www.museumceuclum.nl/   
   
Vanaf Castellum terug, RA, Maasstraat  71 
LA, Grotestraat, Cuijk uitrijden  
Op rotonde 3de afslag rechts KNPT 71  70   
Let op:  70 weg oversteken  70 
RA, Odiliadijk  70 
Bij H. Hartbeeld KNPT 70  12, Kloosterlaan  
RD, Van den Boschweg  12  
Op KR RD, Rijtjes,  12  
KNPT 12  07 
Op TSPL LA,  07 
RAH,  07 
Op TSPL LA, brug over Oeffeltse Raam 
RAH,  07 
Op TSPL RA, Veerweg  07 
RAH, Veerweg voorbij restaurant ’t Veerhuis. U verlaat de 
knooppuntenroute! 
Op TSPL LA, richting Maasbrug Gennep 
Maasbrug, gaat over in Brabantweg. RAH, deze blijven volgen tot 2de 
rotonde.  
Tweede rotonde 3de aflag rechts,  25, Spoorstraat  
KNPT 25  27 RD, Zandstraat 
RD, Markt  
Museum het Petershuis  Collectie keramiek en Romeinen 

     http://www.museumhetpetershuis.nl/ 

Einde fietsroute. 
 
Copyright: filmwerkgroep CMN 2012 
De route is voor particulier gebruik vrij te downloaden. 
Niet voor commercieel gebruik. 

 

http://www.museumceuclum.nl/
http://www.museumhetpetershuis.nl/

