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DE DRIE CULTTOUREN 

VERBINDEN WAT VENRAY 

LAAT GROEIEN EN 

BLOEIEN: PSYCHIATRIE, 

RELIGIE EN ONDERWIJS. 

IN EEN KADER VAN KUNST 

EN CULTUUR BELICHTEN 

ZE HET BIJZONDERE DAT 

VENRAY TE BIEDEN HEEFT. 

Startpunt van elke route is het VVV-

kantoor. Hier vind je ook het Venrays 

Museum. Dit cultuurhistorisch 

museum presenteert, naast een 

permanente tentoonstelling over 

het Venrays erfgoed, interessante 

wisselexposities. 

De routes voeren je door het 

gezellige winkelgebied en langs 

gastvrije horecapleinen, waar het na 

een leuke wandeling goed toeven is.
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BEHALVE DOOR DE BEELDEN, 

MONUMENTEN EN ANDERE 

BEZIENSWAARDIGHEDEN ZIJN DE 

ROUTES OOK VERBONDEN DOOR 

VIRTUELE KUNSTWERKEN. 

Een aantal kunstenaars heeft 

zich laten inspireren door de 

mentale modellen en processen 

van het Venrayse DNA. In duo’s 

hebben ze op een aantal plekken, 

verspreid over de drie routes, 

van iets alledaags iets bijzonders 

weten te maken in de vorm van 

een virtueel kunstwerk. Zo zijn er 

video’s, gedichten, schilderijen, 

teksten en tekeningen gemaakt op 

plekken waar je normaal gesproken 

misschien voorbij zou lopen. Bij 

elk virtueel kunstwerk op de route 

tref je een QR-code aan. Met een 

opgeladen smartphone op zak kun 

je ze eenvoudig gaan ontdekken.

De virtuele kunstwerken die je op 

de route aantreft, zijn gemaakt 

door de duo's Arnoud Rigter en 

Jo-An Westerveld, Karin Bartels en 

Wim Moorman en Saskia Martens 

en Tamara Martens. Het concept 

‘virtuele kunstwerken’ leent zich voor 

uitbreiding en vernieuwing. Daarmee 

blijft de route verrassend en actueel.

Idee en samenstelling: 

Henk van Os i.s.m. Cultura Venray
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SCHAAPSKUDDE (1988)
Dolf Wong Lun Hing
Brons plastiek.

MONNIK (1999)
Jef Courtens
Bronzen beeld.

DE PIÈLHAAS (1964)
Piet van Dongen
Hardstenen mascotte van de Venrayse Carnavalsvereniging.

VOGELSCHIETEN (1987)
Sjra Schoffelen
Brons plastiek.

VRIJHEIDSMONUMENT (2015)
Anne Haeyen
Stalen piramide met kleiplastiek.

VOORMALIG RAADHUIS (1884)
Johannes Kayser
Neorenaissancistisch rijksmonument.

RENDEZ VOUS (2003)
Diverse kunstenaars
Zes reliëfs in Belgisch hardsteen.

HET ORAKEL (1988)
Hans Reijnders
Granieten beeld.

EN PASSANT (2009)
Liesbeth Rutten
Bronzen beeld.

AAIBEESTEN (1989)
Diverse kunstenaars
Groep hardstenen dierenfiguren.

ENGELSE TUIN: 
MYTHOLOGISCHE BOOT (2016)
Joseph van den Enden
Constructie van staal met keramieken kruiken.

PATERSKERK OFWEL KERK VAN O.L. 
VROUW VAN ZEVEN SMARTEN (1927)
Architect Jules Kayser
Kloosterkerk uitgevoerd in een door het expressionisme 
beïnvloede bouwstijl.

CLONED PINGUIN WITH PET BOTTLE (2015)
William Sweetlove
Recyclebaar plastic beeld.

ANNAPARK: DOKTERSWONINGEN (1907- 1911)
Architect Jos Haché
Vier woningen in de stijl van het eclecticisme met invloeden uit 
de renaissance en de chaletstijl.

BELEVENISTUIN: DE ROTS (2017)
Cliënten van Vincent Van Gogh o.l.v. Jacqueline Hanssen 
en Ans Houben
Een bezinningsplek centraal gelegen in de belevingstuin. 
Constructie van hout en steen. 

ODAPARK: HENSCHENIUS (1957)
Rob Stultiens
Veelbesproken betonnen beeld dat in het stadscentrum moest 
wijken voor de staande Henschenius.

GROEIENDE BOMEN VAN IJZER (vanaf 2005)
Deelnemers Kunstwerkplaats Pascalis
Stalen objecten.

SPELEND KIND (1981)
Dick van Wijk
Bronzen beeld.

VREDESMONUMENT (1971)
Theo Boosten (ook architect van de kerk)
Klokkentoren, zuilen en platen op plein voor de voormalige 
Vredeskerk.

MARIAKAPEL (2008)
Erik van Maarschalkerwaard
Constructie van diverse materialen.

DENKBEELD (2012)
Cliënten van Vincent van Gogh o.l.v. Erik Habets 
Constructie afgewerkt met Polyester.

SINT ANNA KAPEL (19e eeuws)
Een van de vele wegkappelen die Venray rijk is.

SPELENDE KINDEREN (1968)
Piet Schoenmakers
Beeldengroep met fontein.

TRIOMFBOOG DER
NAASTENLIEFDE (1958)
Hugo Brouwer
Tableaus van geglazuurd terracotta op betonnen boog.

MARKTGANGERS (2011)
Anne Haeyen
Twaalf beschilderde betonnen grenspalen.

LOURDESGROT (1938)
Personeel St- Jozefklooster
Uit steen opgetrokken gedenkplaats.

MUSEUM PSYCHIATRIE (1907)
Architect Henri van der Plas
Het museum is ondergebracht in het voormalig hoofdgebouw 
van het toenmalige St. Servatiusgesticht.

HENSCHENIUS (2010)
Sten Linssen
Replica in Franse witsteen van in WO II verwoeste beeld van 
J.A. Oor uit 1882.

HEILIGE ANGELA (1938)
Charles Vos
Beeldhouwwerk.

DR. POELS (1953)
Piet van Dongen
Hardstenen beeld.

KRINGLOOP (1982)
Fons Bemelmans
Bronzen beeld.

KLOOSTERKERKHOF ZUSTERS URSULINEN 
Vanaf 1838 tot 1974 vonden de overleden Ursulinen hier hun 
laatste rustplaats.

MONUMENT VOOR DE GEVALLENEN (1949)
Karel Lücker 
Reliëf van Frans zandsteen.

POMP OP GROTE MARKT 
Sten Linssen
Replica van oude dorpspomp.

ONTMOETING (1997)
Wim Rijvers
Bronzen beeld.

VENRAYS MUSEUM
Het cultuurhistorisch museum van Venray is ondergebracht in 
de Borggraaf, het Huys van Venray.
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TUSSEN DE BEKENDE 

WANDELGEBIEDEN EN 

HET CENTRUM, VALT VAN 

ALLES TE ZIEN EN TE 

ERVAREN IN VENRAY. 

Om dit te vinden, moet je weten waar 

je moet zoeken. De culttouren wijzen 

je de weg. Zij roepen op tot een 

verrassende ontdekkingstocht door 

het Venrayse culturele landschap, dat 

in dit kader is verrijkt met virtuele 

kunstwerken. 

Het is mogelijk de routes via een 

begeleidende digitale app te volgen. 

De app geeft richtingaanwijzingen, 

wijst je op bezienswaardigheden en 

verstrekt achtergrondinformatie. 

Scan de QR-code of ga naar 

www.culttour.nl voor meer 

informatie over de app. 

ODAPARK
De gele route brengt je heen en weer 

van het centrum naar het Odapark. 

Het Odapark is een elf hectare groot 

landschapspark met een vrij toegankelijk 

Beeldenbos, waar kunst en natuur in 

elkaars directe gezelschap verkeren. 

Ooit was het een recreatiepark voor 

kostschoolmeisjes die er onder het 

toeziend oog van de zusters Ursulinen 

‘mochten stoeien en lawaaien zoveel 

zij wilden’. In het midden van het park 

stond een Theehuis, gebouwd op een 

kunstmatige verhoging zodat de zusters 

de meisjes goed in de gaten konden 

houden. 

Tegenwoordig kun je in het Theehuis 

terecht voor gratis te bezoeken 

exposities van hedendaagse kunst. 

Het Odapark heeft als kunstinstelling in 

de loop der jaren een naam opgebouwd: 

kunst met allure. Tegendraads en 

eigenzinnig als het gaat om de selectie 

van kunstwerken in het prachtige 

Beeldenbos, de thema’s van de exposities 

en deelnemende kunstenaars.  

Tevens vinden er geregeld 

andere activiteiten plaats, zoals 

Theehuisconcerten (klassieke muziek), 

lezingen, educatieve workshops 

en projecten. 
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SERVAASHOF
De blauwe route voert via het centrum 

naar de Paterskerk en vervolgens naar 

het Vincent van Goghterrein en het daar 

gevestigde Museum van de Psychiatrie. 

Het huidige Vincent van Gogh werd rond 

1900 in opdracht van de Broeders van 

Liefde uit Gent gebouwd als geestelijk 

gezondheidsinstituut voor mannen. 

Het kreeg de naam St. Servatius. Het 

paviljoenmodel van St. Servatius was 

destijds baanbrekend. In dit model zijn 

losse paviljoens gegroepeerd rond enkele 

centraal gelegen hoofdgebouwen. 

Op het Vincent van Goghterrein zijn 

tegenwoordig enkele specialistische 

centra, afdelingen en appartementen 

voor cliënten gevestigd. Zowel mannen 

als vrouwen met een langdurige 

zorgvraag zijn hier op weg naar een zo 

zelfstandig mogelijk leven in een prettige 

(beschermde) woonomgeving. Rondom 

de historische kapel is het Museum van 

de Psychiatrie ingericht. Hier worden 

verleden, heden en toekomst van de 

psychiatrie met elkaar verbonden. 

Bezoek is alleen mogelijk op afspraak. 

ANNAPARK
De groene route gaat van het centrum 

naar het Annapark en terug via de 

gemeentetuin. Het Annapark is bijna 48 

hectare groot en ontstond ruim honderd 

jaar geleden. Het herbergde een instituut 

voor geestelijke gezondheidszorg, dat 

werd gesticht door de Zusters van Liefde 

uit Gent. St. Anna, zoals het psychiatrisch 

ziekenhuis voor vrouwen officieel heette, 

was vrijwel volledig zelfvoorzienend. 

Het had een boerderij en voorzag in de 

eigen voedselvoorziening met onder 

meer een slachterij en bakkerij. Op het 

Annapark was zelfs al elektriciteit, terwijl 

in Venray zelf nog vooral kaarsen en 

petroleumlampen werden gebruikt. 

De aanwezige bebouwing in het 

zuidelijk deel van het park bestaat onder 

meer uit karakteristieke paviljoens en 

dokterswoningen die zijn aangemerkt als 

rijks- dan wel gemeentelijk monument. 

Sinds januari 2018 is de Renschdael Groep 

eigenaar van het prachtige Annapark. 

De bestaande gebouwen worden 

getransformeerd tot nieuwe plekken 

om te wonen, te werken en te recreëren. 

De aanwezige monumenten worden 

gerestaureerd waardoor hen een tweede 

leven is gegund.  

LEGENDA


