
Een rijkdom aan religieus erfgoed en ontelbaar veel verhalen

p p

Oss

Noord-Brabant

Volg de route van knooppunt naar knooppunt via de herkenbare 
fietsknooppuntborden. Je fietst eenvoudigweg van nummer naar 
nummer. Op bordjes die langs de kant van de weg staan, vind je de 
cijfers van de knooppunten. Pijlen wijzen je vervolgens de weg naar 
het door jou gekozen nummer. 

FIETSKNOOPPUNTEN

Tijdens de tien tochten bezoek je alle steden en dorpen van het Land van Ravenstein, 
het naastgelegen Graafschap Megen en de omliggende gebieden. Je kunt simpelweg de 
routes volgen en genieten van al het moois. Verdiep je ook in de geschiedenis en cultuur 
van deze streek. Download hiervoor de interactieve ‘Vrijstaat Land van Ravenstein’ app 
en klik op de bezienswaardigheden die bij de fietsroutes staan weergegeven. Ontdek zo 
meer over alles wat zich in deze omgeving heeft afgespeeld.

Ontdek het land(schap)
Het Land van Ravenstein bestaat uit de huidige gemeenten Boekel, 

Maashorst en Oss. Stap op de fiets en maak kennis met deze prachtige streek. 
Ontdek unieke plekken in het Brabantse landschap met bossen en 

heidevelden in de Maashorst. Fiets over slingerende dijken langs de Maas 
en kijk uit over uitgestrekte polders en uiterwaarden. Bezoek de sfeervolle 
middeleeuwse stadjes of dorpskernen en strijk neer op een gezellig terras. 

De tien ontdekkingstochten laten je kennismaken met al het moois in 
deze regio. Je fietst langs vele kloosters, kerken en kapellen en kunt een stop maken 

bij Museum Krona in Uden óf juist vertoeven in de natuur. Voor ieder wat wils! q
Land van Ravenstein

Vrijstaat

vrijstaatlandvanravenstein.nl

Ontdekkingstocht  1 

27 kilometer fietsroute in de omgeving van Ravenstein

Download nu de app!
Maashorst

Boekel
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Fiets door een culturele schat 
Met tien fietstochten voeren we je door de geschiedenis van het Land van Ravenstein. 
Een bijzondere geschiedenis, want van 1360 tot 1795 was het een soeverein land 
waar godsdienstvrijheid heerste. Katholieke kloosterorders die na de vrede van 
Munster in 1648 door de Hollanders werden verjaagd, vonden een veilig onderkomen 
in het Land van Ravenstein én in het aangrenzende Graafschap Megen. Deze unieke 

geschiedenis heeft een ongekende rijkdom aan cultureel, religieus en 
monumentaal erfgoed opgeleverd in een land dat door de schepper ook 

nog eens royaal is bedeeld met wondermooie natuurgebieden. 

Hoe werken deze ontdekkingstochten?
Stap op je fiets en maak kennis met dit eigenaardige stukje land! 
Weet jij het paspoort te veroveren door álle routes te fietsen? Of ben 

je maar kort in het Land van Ravenstein? De routeformulieren voor alle 
tien ontdekkingstochten en het dagvisum (één gratis fietstocht) zijn te 

verkrijgen bij de Toeristische Informatiecentra in Oss, Megen, Ravenstein of 
Uden. De kosten voor de map met alle tien de ontdekkingstochten bedraagt €14,95. 

Verzamel letters
Elke tocht heeft een naam die verbonden is met de geschiedenis van het Land van 
Ravenstein. Aan jou om die te achterhalen door het verzamelen van letters. Deze 
letters vind je op schildjes bij monumenten en horecalocaties langs de route. 
De letterpunten staan aangegeven op de routeformulieren. Maak een foto van 
de letter of schrijf hem op.

Aan de slag!
Heb je alle tien de tochten gefietst? Ga dan aan de slag met de letters die je verzameld 
hebt. Kortom, puzzelen maar! Heb je de uitkomst gevonden en denk je daarmee het 
paspoort te kunnen verdienen? Ga dan langs bij het stempelpunt, ook wel het hoofdkantoor 
van het Land van Ravenstein genoemd (Sint Luciastraat 2, Ravenstein) en wacht in 
spanning af of ze je de toegang tot dit land zullen verlenen.

Totale route: 27 kilometer

         Start- en eindpunten

Wijnhuis Lodewijk Napoleon 

Stadsherberg De Keurvorst

(Marktstraat, Ravenstein)

KNOOPPUNTEN

18 – 42 – 16 – 22 – 17 – 

23 – 34 – 01 – 24 – 25 – 

60 – 59 – 61 – 18 

LEGENDA BEZIENSWAARDIGHEDEN / LETTEROPHAALPUNTENROUTE GEGEVENS

‘Leve het Land van Ravenstein! 
Hoera, hoera, hoera!’ pp

Wijnhuis Lodewijk 

Napoleon - Ravenstein

Philips van Kleef 

Bolwerck - Ravenstein

Hertogswetering - Berghem

Tuinderij ’t Tuureind - Berghem

Annakapel - Koolwijk

Boer Bens - Koolwijk

De Kriekeput - Herpen

Zonnewijzer - ’t Mun

2

3

4

5

1

6

7

8

De Potter - Schaijk 

Erfdijk - Herpen 

Sint Sebastianuskerk - Herpen

Sint Lambertuskerk - Huisseling

Bondsgebouw - Ravenstein

Molen De Nijverheid - Ravenstein

Sint Luciakerk - Ravenstein

Stadsherberg De Keurvorst

Raadhuis - Ravenstein 

9
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Land van Ravenstein
Vrijstaat

Ontdekkingstocht  1 

35 stempels en 
je hebt het paspoort!

 
Gefeliciteerd! Je hebt 35 stempels verzameld en je aanvraag is in behandeling. 
Volgt hieruit een positief advies dan ontvang je het paspoort van de Vrijstaat 
van het Land van Ravenstein!  En... een heerlijke fles Vrijstaatwijn!
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