
De wandelroute het Ommetje Leunen – Veltum: 
Startpunt van het Ommetje Leunen – Veltum is bij de boom met de bankjes 
tegen over de St. Catharina kerk bij het informatiebord Werkgroep Wandelpaden 
Leunen. De wandelroute is 6 km lang en ruim 1 uur wandel plezier. Deze route 
kan men op tekst en langs markeringspaaltjes lopen. Het Ommetje is uitgezet 
door de Werkgroep Wandelpaden Leunen (WWL) Veel wandel plezier. 

Wandelroute: 
In en om de mooie plaats Leunen, een van de 13 dorpen in de gemeente 
Venray. Leunen: ,,een mooie stille plaats aan het water’’ Dat is de betekenis die 
deskundigen geven aan de naam ,,Loenen’’, wat later ,, Luenen’’ is geworden en 
wat nu ,,Leunen’’ is. Het water is in de loop der eeuwen voor een groot gedeelte 
weggestroomd. De mooie stille plaats en het Ommetje zijn gebleven.  We volgen 
de kapelweg langs het monument, de kerk en de basisschool de Meent. 

      Monument: 
Voor de kerk bevindt zich een monument dat op zondag 3 oktober 2004 werd 
onthuld ter na gedachtenis aan allen die in Leunen tijdens de tweede wereldoorlog 
gedeporteerd zijn. Dit heeft plaats gevonden door Handrie Claessens die de 
deportatie zelf heeft meegemaakt. 

      St. Catharina Kerk Leunen: (rijksmonument)
De eerste kapel in Leunen werd dus gebouwd 
rond 1433 een kapelletje van ongeveer 6 
x 8 meter. Van de eerste 190 jaren vanaf 
de stichting van de kapel is niets bekend. 
De eerste gegevens van een op hand zijnd 
reparatie zijn bekend uit 1621. Tussen 1600 en 
1700 is een kosterswoning (custerij) gebouwd. 

In 1757 is er sprake van het opmaken van de custerij. In de custerij werd ook de 
school gehouden. De koster was tevens onderwijzer. In 1815 heeft er een grote 
verbouwing plaats gevonden. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw was de 
kapel van Leunen in een onhoudbare toestand geraakt. De in 1889 bij de bouw 
van de kerk op het middenschip geplaatste toren, is in 1904 scheefgewaaid. In 907 
werd een nieuwe toren gebouwd en in 1908 werd een torenuurwerk in de nieuwe 
toren geplaatst. In 1926 werden klokken gekocht. Deze klokken werden tijdens 
de oorlog 1940-1945 geroofd door de Duitse bezetters om in Duitsland te worden 
versmolten en gemaakt tot oorlogstuig. In 1935 volgde  de verbouwing ofwel de 
aanbouw van de kinderkapellen. In 1938 kreeg Leunen de eerste kapelaan en 
al spoedig kwam de bouw van de kapelanie aan de orde. In 1944 toen de golf 
van wreed oorlogsgeweld over ons dorp raasde, heeft ook de kerk flinke averij 
opgelopen. Na de oorlog bleek al spoedig de drang  naar zelfstandigheid van 
Veulen. Doordat de inwoners van Veulen niet meer in Leunen ter kerk gingen, 
kreeg men in Leunen in de kerk weer wat ruimte voor de steeds uitbreidende 
bevolking. In 1965 was de situatie zo veranderd en de ruimte in de kerk zo krap 
geworden, dat er besloten is tot een rigoureuze uitbreiding van de kerk. Op 17 
oktober 1966 werd de nieuwe kerk door Mgr. P. Moors, bisschop van Roermond 
geconsacreerd. In de allereerste geschriften over de kapel van Leunen wordt de 
H. Catharina als patrones genoemd. H.Catharina, een martelares uit de 4e eeuw, 
werd de patroonheilige van de Leunse kapel, later parochiekerk. 

      Jongensschool: (rijksmonument)
De huidige basisschool ,,de Meent” werd in 1934 
als een nieuwe jongensschool gebouwd aan de 
kapelweg. Deze is in 1975 grondig verbouwd en 
vergroot en heet vanaf die tijd ,,de Meent”. Een 
schoolgebouw aan de Kapelweg 3 in Leunen, een 
Gemeentelijk Monument. 

Dit is een zeer karakteristiek schoolgebouw uit 1934, in traditionalistische 
stijl gebouwd door aannemingsbedrijf Pijpers uit Leunen, met veel latere 
uitbreidingen en veranderingen. Het hoofdelement is de oude lagere school, 
een zeer markant bakstenen bouwblok van een bouwlaag onder een groot 
schilddak in de lengterichting van rode Hollandse pannen, waarin vierliggende 
dakramen, en omgeven door brede, witte, houten bakgoten. De lokalen bevinden 
zich achter vier keer twee vensterkozijnen tussen likstenen. Deze vensters 
hebben rechthoekige, dubbele kruiskozijnen met twee kruisarmen en gelede 
bovenlichten, van wit geschilderd hout, fraai van proportioneren, en geglazuurde 
dorpels. De voorgevel met het dak is heel mooi van proportie en door de indeling 
als typisch voorbeeld van een schoolgebouw uit de goede oude tijd.

We volgen de route door rechtsaf de St. Apolloniastraat in te lopen, genaamd 
naar de H. Apollonia, martelares uit de 3e eeuw, welke in de kerk van Leunen 
sinds eind vorige eeuw wordt vereerd als patrones tegen tandpijn en andere 
kwalen naar ziel en lichaam. We volgen de route door linksaf te lopen de St. 
Catharinastraat in. H.Catharina, een martelares uit de 4e eeuw, werd de 
patroonheilige van de Leunse kapel, later parochiekerk. Het is duidelijk dat 
deze straat naar haar is genoemd, aan de rechterkant ligt het huis waar vroeger 
Niessen Gerrit woonden. 

      Huis Gerrit Martens St. Catharinastraat: 
In Leunen vroeger bekent van Niessen Gerrit. Wilhelmus Arts is geboren in 1866. 
Hij trouwde in 1892 met Maria-Geertrui Niessen. Zij kregen 3 kinderen;  Peter 
Johannes 1894, Gerardus-Hubertus 13-02-1896 (Niessen Gerrit) en Maria-
Gertuda 1903. Wilhelmus Arts is in 1951 gestorven en heeft tot die tijd in het 
huis St. Catharianstraat 11 gewoond. Zijn zoon Gerardus (Niessen Gerrit) heeft 
er tot zijn dood in 1977 gewoond. Op 25 juli 1983 is de woning door mw. Maria, 
Gertruda, Huberta Arts e/v Jacobus, Gerardus, Wilhelmus Philipsen aan Ger 
Martens verkocht. Wie er tussen 1977 en 1983 gewoond heeft, of dat het toen 
leeg stond is niet bekend. 

Even verder komen wij vervolgens langs Kuipers Koel. We lopen richting de 
Albionstraat. De Albionstraat vormt de centrale as van het dorp Leunen. De 
historische linten vormen nog steeds de ruimtelijke hoofdstructuur van Leunen 
Deze oude linten en zandwegen zijn in de wegenstructuur terug te vinden. Het 
centrum van Leunen wordt als een driehoek door deze wegen Albionstraat, 
St. Catharinastraat en Gussenstraat begrensd. We steken de Albionstraat 
over en gaan rechtdoor de Brienshoekweg in, voorheen, ,,Brienshoek’’; 
genaamd naar ,, Brienenplats’ . We gaan rechtsaf het zandpad in Achterom het 
Verbindingsweggetje tussen  Brienshoekweg. en Albionstraat. Even verder links 
van het zandpad ligt de boerderij van de familie Willems. 

      Boerderij: familie Willems aan de Blankenberg
Willems Boerderij van Willems aan de Blankenberg. In 1600 vernoemd als 
Venlosche hof en bewoond door Tunnis van Heister. Van 1664 - 1780 vernoemd 
als Heisterhof en bewoond door verschillende personen van de familie 
van Heister. Van 1780 - 1916 vernoemd als Loonen hof en bewoond door 
verschillende personen van de familie Loonen. In 1940 trouwde Wiel Willems 
met Johanna Loonen en gingen op deze boerderij wonen. Hij had wel de bijnaam 
Heisters Wiel. In 1974 trouwde zoon Bert met Gerrie Arts en gingen toen op de 

boerderij wonen. Daarna trouwde hun zoon Barry met Marian Haegens en zijn 
de huidige bewoners.

Voor het oversteken van de Albionstraat ligt aan de rechterzijde  de boerderij 
van de familie ‘De Weverin’ Leunen zelf bestond uit een verzameling verspreid 
liggende boerderijen rond de Albionstraat en de kerk. Ronde de bebouwing 
lagen veel hoogstamboomgaarden. 

Kenmerkend zijn de esgronden waar door eeuwenlang akkerbouw verhoogd 
akkerland in het landschap is ontstaan. Deze gronden zijn nog steeds in gebruik 
voor akkerbouw en in toenemende mate voor volle grond tuinbouw. 

      Boerderij ‘De Weverin’ Alibionstraat 59: 
Daarmee werd vrouw Kusters bedoeld. Zij werd zo genoemd omdat haar man 
wever was. Daarnaast dreven zij een café met beugelbaan. De opvolger Harry 
Martens-Kusters, had behalve het café met beugelbaan ook een boerderij.  

Naar het oversteken van de albionstraat komen we bij de Mariakapel.  

      Mariakapel: 
Dit is een zeer oude kapel sinds mensenheugenis verzorgd door de familie 
Baltussen. Rond 1930 is de kapel met cement bepleisterd en wit geverfd. Ook 
in 1984 is zij grondig hersteld. Achter een zwaar traliewerk stond vroeger een 
prachtig Mariabeeld uit de zeventiende eeuw. Om veiligheidsreden is dit later 
in de kerk van Leunen geplaatst en vervangen door een kopie vervaardigd 
door Piet Clephas uit Venray. Het kapelletje bij "de Koetsser" heeft in de 
volksdevotie van de inwoners van Leunen een grote rol gespeeld. Bij onweer, 
ziektes en sterfgevallen werden er kaarsen gebrand en werd er gebeden. 
Langskomende begrafenisstoeten stopten er om te bidden en bij de jaarlijkse 
sacramentsprocessie stond daar een rustaltaar. Achter de Mariakapel was 
vroeger  café “De koetser”. 

      “De Koetser”: 
Willem Baltussen had café met biljart en winkel. Hij was tevens koetser bij het 
hotel’ De Gouden Leeuw” te Venray. Het café heeft bestaan van 1892 tot 1932. 

We volgen de route door rechtsaf te gaan de Veulenseweg op. Dit is de 
verbindingsweg tussen Leunen Veulen. Leunen is van oorsprong een agrarische 
nederzetting. Het dorp is ontstaan aan het einde van de middeleeuwen en was in 
die tijd van dusdanig omvang dat er een kerk gesticht werd. Het dorp is gesticht 
op hogere gronden langs de oevers van een zijriviertje van de oostrumse Beek. 
Aan de zuid-en noordwestzijde van het dorp lagen de essen. Karakteristiek en 
tegenwoordig nog zichtbaar in het landschap is de krans van boerderijen op de 
zuidrand van de zuidelijke es, Leunscheveld. We gaan rechtsaf het zandpad 
op, (Leunscheveldpad) Leunscheveld: door bemesting met voornamelijk 
potstalgrond zo'n laag groeit gemiddeld met 10 cm per eeuw. Bij het ingaan van 
het zandpad is een kruis geplaatst.  

      Kruis tegen besmettelijke ziektes: 
De overleving verhaalt, dat dit kruis geplaatst is rond het jaar 1750 als afweer 
tegen besmettelijke ziektes. Het stond vroeger op de plek waar eertijds de 
Veulenseweg achter het huis om liep en op de Horsterweg aansloot. Bij dit kruis 
is wel een tekst: .. Mijn Jezus Barmhartigheid’’. 

Aan de rechterzijde van het Leunscheveldpad zie je de meidoren deze gaat over 
in een beukenhaag. 
Oud Luu–ënenaar Theike Swinkels schreef verhalen in het dialect over Luu–ëne. 
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      Luu–ëne Ommetje:  
Klaen was òw kerkske en âld was òw schóld, stoffig òw gridweeg en vlak 
won òw weie. Òw velde mit erpel en stekruu–be volw en hellegehuu–skes won 
d’r ók allemól. De meense die wonde ien Briensshoëk of Schëi, op de Stee–g, 
Ovverbroe–k, of dorguns op ’t väöle. De kruusbeelde stònte òp tump van ’n wei, 
mit rònd d’r umhin: berke, struuk en wat he–i. Wat binde verândered, wat wierde 
toch groeët! Geej gräöide zó hard ien zó’n fieftigtal jaore. Ik ken òw host niet mer, 
mar tot mienen doeëd vergeet ik nien kiendsheid ien Luu–ëne toch noeët. Wen 
geej blieft òs Luu–ëne, wor ’t âlderhuus stond, wor weej ens ’t laeve begòsse te 
laeve, wor veul lief en lieëd en ók vriendschap òs bònd en zal blie–ve biende án 
der vaderen grònd (Theike Swinkels).  

Trimtuin 
Op het trapveldje / speelplaats aan de Vullingsstraat ligt de Pannakooi, en is 
er een trimtuin gerealiseerd. Trimtuin Leunen is bedoeld voor het beleefbaar 
en toegankelijk maken van de locatie trapveldje / speelplaats Vullingstraat. Om 
zo Leunse inwoners meer te laten bewegen in hun directe leefomgeving is ooit 
het concept Outdoor Fitness ontwikkeld. Deze manier van bewegen is relatief 
nieuw in Nederland. Het beweeguur is een belangrijk onderdeel bij het concept 
Outdoor Fitness voor Leunse inwoners. Deelnemers worden gestimuleerd om in 
de openlucht meer te gaan bewegen of om in beweging te blijven. Regelmatig 
bewegen heeft een positief effect op de gezondheid van Leunse inwoners, 
kan geheugenactiviteiten verbeteren en is goed voor de sociale contacten. De 
Trimtuin is bewust langs  Ommetje Leunen - Veltum gerealiseerd. 

We lopen via de Vullingsstraat linksaf het Rondeveld in. Gedeelte in het oude 
‘Loenerveld’ een oud landbouwgebied in het zuiden van Leunen. Het terrein ligt 
iets wat rond en hoger in het landschap door Historische topografische kaart 
(ca, 1900) eeuwenlange toevoegingen van mest en plaggen. Via de Sparveld, 
In het verleden liep een veldweg tussen de akkers door, welke de ‘Sparveld’ 
heette. Een weg in de buurt is ‘Sparveld’ genoemd. Deze Leunse wijk is ontstaan 
eind jaren 70. Lopen we de Meester de Haanstraat in. Meester Willem de Haan, 
geboren in 1865, was hoofd van de school in Leunen van 1896 – 1929. Aan de 
linkerzijde ligt het sportpark Leunen, Veulen, Heide. 

     Historische topografische kaart (ca, 1900)
Via de Meester de Haanstraat lopen we linksaf de  
Steegse Peelweg in. Dit is een oude weg van de Steeg 
naar de Peel. De steeg is een van de oudste bekende 
buurtschappen van Leunen. Leunen ligt direct ten zuiden 
van Venray, alleen gescheiden door de provinciale 

Deurneseweg. Leunen wordt omgeven door een essenlandschap en een zijtak 
van de Oostrumsche beek en de Scheide. De bolle akkers zijn nog duidelijk 
herkenbaar in de hoogteverschillen en de openheid aan deranden van het dorp. 
De openheid wordt ingeperkt door de veelal agrarische lintbebouwing aan de 
uitvalswegen. Het dorp is ontstaan aan het einde van middeleeuwen. Het groene 
karakter in de woonwijken en het centrum is beperkt. Openbaar groen is in Leunen 
te vinden in de vorm van een aantal kleine plantsoenen in de woonbuurten 
van Leunen. Belangrijkste dragers van de structuur vormen de Albionstraat 
(hoofdweg) en de St.Catharinastraat / Steegsepeelweg (ontsluitingsweg). Via op 
de steeg slaan we rechtsaf het zandpad in richting Veltum. 

      Boerderij Criste: 
Dit verhaal komt uit het boek van Claessens Criste. Dat boek heet Hille Goed 
beij Criste. Meetboek 1628 stt op de Steeg Peter Hillen met vrouw en kinderen. 
Boerderij groot 13 ¾ morgen. 23-01-1655 Verdeling van goederen over kinderen. 
24-01-1655 Huwelijkse voorwaarden van Lenaerd Hillen en Jenneke Houben 
dochter van Gerard Cremers. In 1755 Cristian Claessens daarvan waarschijnlijk 

de naam Criste. 1786 Akte van verkoop wordt duidelijk vermeld Hille Goed op 
de Steeg. 3 Mei 1789 verkoop van Hille Goed van wijlen Peter van Helden en 
Petronella Theuws aan Hendrik Claessens en Theodora Jacobs.16-09-1840 
Memorie van aangifte der nalatenschap Hendrik Claessens. 5 Mei 1813 
huwelijk van Martien Claessens en Gertruda Diricks. 1869 Gerardus Claessens 
en Hendrina Smits. 1914 Martinus Claessens en Joanna Gussen. Bouwjaar 
boerderij1888 de schuur is door brand verwoest en in 1952 herbouwd.

Aan de rechterzijde van het zandpad zie je een haagbeuk. Aan de linkerkant 
van het zandpad is het veltumsevld. We lopen het zandpad af tot aan de 
Heidseweg. De Heidseweg  is de verbindingsweg tussen Veltum/Venray en de 
Heide. De oudste schriftelijke vermelding van Heide dateert van de zestiende 
eeuw. Heide was toen niet meer dan enkele plukjes boerderijen in een verloren 
hoek van Venray. Veel hei, veel schaapskooien. Via de Heidseweg steken we 
de Deurnseweg over en blijven links van de weg lopen. Bij deze weg is deels 
gebruik gemaakt van historische wegen, zoals de Langstraat tussen Deurne 
en Venray. De provinciale weg N270 Deurneseweg. Deze weg vormt een 
belangrijke en steeds drukkere verkeersverbinding tussen de Regio Eindhoven-
Helmond ten westen van Venray en de N271, Vliegveld Weeze en de Duitse 
Autoweg BAB 57 ten oosten daarvan. We lopen linksaf over de (ventweg) langs 
de Deurnseweg en blijven de richting van de pijltjes volgen. We gaan rechtsaf het 
zandpad in en weer rechtsaf lopen we de Clovishof in dit is een van de straten 
in de wijk Veltum. We blijven de richting van de pijltjes volgen en gaan linksaf de 
Alelbertweg in. We lopen rechtsaf de Kulutweg in, en gaan nogmaals rechtsaf de 
Weg in de Berg, deze blijven volgen tot aan de Langstraat waar we linksaf gaan. 
Bij de brug Langstraat steken we de Brug over. Hier is de start van het Ommetje 
Leunen – Veltum , lopend van uit Veltum richting Leunen. We lopen rechtsaf 
langs de Veltumse kapel. 
 
      Veltumse kapel:  (rijksmonument)

De Veltumse kapel (Rijksmonument) aan de 
Hoebertweg in Venray werd in 1625 gesticht. 
In 1681 werd het hogere en bredere schip 
aangebouwd. De kapel kreeg de naam 
Antoniuskapel, genoemd naar de patroonheilige St. 
Antonius-Abt (ca. 250-356). Antonius-Abt was een 
kluizenaar die op de berg Kolzim bij de Rode Zee 

verbleef. Sinds de dertiende eeuw wordt hij aangeroepen als beschermheilige 
van varkens en varkenshoeders. Hij is bekend als Antonius-met-het-varken, 
in het dialect als Vaerkes-Tunnes. In de negentiende eeuw kreeg de kapel 
relikwieën van St. Hubertus van Luik (ca. 655-727), bisschop van Maastricht-
Tongeren. Sindsdien gingen velen foutief de kapel de Hubertuskapel of zelfs de 
Rochuskapel noemen. Al sinds de tiende eeuw is Hubertus schutspatroon van 
de jagers. Hij is tevens bekend als beschermer tegen hondsdolheid. St. Rochus 
van Montpellier (1295-1327) wordt vooral vereerd als beschermer tegen pest en 
veeziekten. De Veltumse Antoniuskapel staat onder de bijzondere bescherming 
van drie heiligen die onder de boerenstand populair waren als beschermer van 
mens en dier tegen gevreesde ziekten. Hun verering blijkt ook uit de inventaris 
van de kapel. Daarin is elke van de drie heiligen vertegenwoordigd met een 
prachtig gepolychromeerd eikenhouten beeld. Het beeld van Antonius-Abt 
(linker beeld) is 69 cm hoog en dateert uit ca. 1500. Het is dus veel ouder dan 
de kapel. Antonius is afgebeeld in het habijt der Antonieten. In de rechterhand 
houdt hij een taukruk, een symbool van ziekenverplegers en in de linker een 
opengeslagen regelboek. Hij heeft een varken aan de linkervoet. Het beeld van 
St. Rochus (middenste beeld) is 49,5 cm hoog en is gemaakt omstreeks 1625. 
Rochus is afgebeeld als pelgrim met pelgrimsstaf en met grote hoed waarop een 
Jacobsschelp. Hij laat een pestbuil zien op zijn bovenbeen. Aan zijn linkervoet 
ligt zijn hond met brood in zijn bek, hetgeen refereert aan zijn gevangenschap. 

Het beeld van St. Hubertus (rechter beeld) is 46,5 cm hoog en dateert eveneens 
uit ca. 1625. Hubertus is gekleed in een schubbenjak met een korte gepantserde 
wapenrok. Een mantel is om zijn schouders geslagen. In zijn rechterhand heeft 
hij een jachthoorn en in de linker een geweer. De hond aan zijn rechtervoet kijkt 
omhoog. De drie heiligenbeelden zijn Rijksmonument en zijn te bewonderen in 
het Venrays Museum aan de Eindstraat.   

      Kunstwerk Gussen Wie: 
Rechts op het grasveldje voor de kapel in Veltum staat het kunstwerk van Gussen 
Wie uit Leunen. De beeldengroep “Ontwaken”.  De beeldengroep "Ontwaken"  
gemaakt in 1969 is oorspronkelijk gemaakt om het bij de schouwburg te plaatsen 
maar men vond het te abstract en werd het bij de Veltumse kapel geplaatst. 
Gussen Wie (Louis Claessens (Venray 1933 - Leunen 1979 beeldhouder en 
schilder te Leunen. “Wie is afgeleid van “Louis’ en “Gussen” zijn bijnaam Gussen 
komt van de boerderij waar hij geboren is en opgroeide.

Linksaf lopen we het zandpad in, de sportlaan. We lopen via de sportlaan de 
Wieen in. Aan de linkerzijde ligt het sportpark van Venray. De bomen aan de 
linkerzijde worden “wind singels gemoed”, aan de linkerzijde zien we St.Petrus 
windmolen, een Rijksmonument. 

      Molen Stoks: St Peterus 1856  (rijksmonument)
Aan de linkerzijde voor de molen staat een beuk. Aan de 
linkerzijde bevindt zich het hoofdveld van SV Venray. Aan de 
Sportlaan 10 te Venray, staat de St.Petrus windmolen, een 
Rijksmonument, ook wel Stoks molen genoemd. 

De molen ligt dicht bij de verkeersweg Deurne-Venray-Wanssum. De windmolen 
werd in 1856, in opdracht van de Venrayse Molenaar J.Gitzels gebouwd door de
molenbouwers, de gebroeders Wijnhoven. In 1855 was de accijns komen te 
vervallen, een gunstig moment voor de molenaars om te bouwen. Men had 
toen de wind in de zeilen. Na verschillende eigenaren kocht G. Stoks in 1937 
deze molen en in 1938 liet Stoks de enigszins vervallen molen grondig restaureren 
met o.a. nieuwe stroomlijnwieken. Helaas werd de molen zwaar beschadigd door  
een zeer zware storm in 1940. op 12 juli, 1941 werd de molen weer geopend door  
mr. Van Rijckevorsel van de vereniging de “Hollandsche Molen” In de oorlogsjaren 
heeft de molen met zijn wieken nog dienst gedaan voor de onderduikers. Als er 
een dreigende razzia was werden de wieken als waarschuwing in een bepaalde 
stand gezet. Na de bevrijding kwam de molen korte tijd stil te liggen. Maar de 
moelijke voedsel situatie maakte het noodzakelijk dat Stoksmolen weer zo 
spoedig mogelijk in bedrijf kwam om alle bakkers van meel te voorzien. In 1964 
werd de molen met steun van de rijksmonumentenzorg en de gemeente weer 
eens geheel opgeknapt. Er kwamen nieuwe wieken, een koningsspil en het 
metselwerk werd waterdicht gemaakt. De laatste restauratie was in 1990 met 
financiele bijdrage van de gemeente, de monumentenzorg, de provincie en de 
eigenaresse door de bekwame molenmaker Beijk uit Afferden. In 1915 telde de 
gemeente Venray zeven windmolens, nu nog slechts twee. Laten we deze in ere 
houden. Helaas is deze molen ingegroeid, ingeklemd in beplanting aangelegd 
door de gemeente zowel als particulieren, terwijl de goede werking van een 
windmolen is gebaseerd op onbelemmerde aan-en afvoer van de wind. 

We volgen de Wieen en zien aan de rechterzijde de Boerderij “Bij de Wever” in 
Leunen/Venray dit  is een rijksmonument. 

      Boerderij “Bij de Wever”:  (rijksmonument)
Boerderij “Bij de Wever” in Venray is een rijksmonument. De boerderij lag ooit 
aan de verbindingsweg van Venray naar Leunen.  Sinds de 5e eeuw bouwt men 
de nederzettingen niet meer alleen langs de hoofdwegen, (zoals in de Romeinse 
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tijd) maar worden de boerderijen dicht bij elkaar, 
op de grens van hoog en laag in het landschap, 
gegroepeerd langs akkerlandcomplexen. Zo 
ontstaat ook Veltum, oorspronkelijk Veltheim 
verwijzend naar het woord  “heem” of “heim”, de 
Frankische benaming voor woonplaats. Venray 

behoorde in die tijd tot het Frankische Rijk dat bestond van de 3e tot ca. de 
10e eeuw. Het is niet precies te zeggen wanneer de boerderij in de huidige 
vorm gebouwd werd.  Wel is er in het Meetboek (kadasterboek) van de 
“Heerlijckheydt Venray” uit 1628 al sprake van een boerderij op deze plaats. 
Uit het  bevolkingsregister blijkt dat er vanaf 1750 op deze plek in de Wieën  
een boerderij staat waar Theodurs Kusters , van beroep wever, woont met 
zijn vrouw  Johanna van Reene. De volgende 2 generaties, zoon Martinus en 
kleinzoon  Jacobus,  staan eveneens als wever ingeschreven op dit adres. 
Ook de dochter van Jacobus, Johanna  Gertuda Custers (de K is de loopt der 
jaren een C geworden), in 1921 getrouwd met landbouwer Johannes van Osch, 
woonde er met hun 12 kinderen. In 1973 wordt de boerderij verkocht en krijgt 
na een grondige, maar zeer zorgvuldig uitgevoerde, restauratie een 2e leven 
als woonhuis. Vermoedelijk dateert de bouw van de huidige hallenhuisboerderij 
uit eind 18e, begin 19e eeuw. De lagere achterbouw (onderste foto) aan de 
westzijde is van latere datum De constructie van het hoofdgebouw bestaat uit 
houten dragende staanders, spantbalken en schoren. De muren hebben over 
het algemeen geen dragende functie. Zo was de voorgevel (bovenste foto) 
vroeger om het spant gebouwd. Bijzonder is dat in deze boerderij oorspronkelijk 
de bakoven met de rookuitlaat in de grote schoorsteen in de woonhal was. 
Meestal stond de bakoven los van het woonhuis en andere bijgebouwen op 
het erf. Dit ter voorkoming van het afbranden van de gehele boerderij, mocht 
er brand uitbreken bij de oven. De daken die gedeeltelijk met stro en pannen 
gedekt waren, zijn bij de restauratie in 1973 met riet en pannen gedekt. De raam 
en deuropeningen zijn bij deze verbouwing grotendeels in hun oorspronkelijke 
toestand gebleven. Het bedrijfsgedeelte werd als woonruimte ingericht, maar het 
interieur van het oude woongedeelte, met in de grote woonhal de schoorsteen, 
de kelder met daarboven de opkamer bleven geheel in tact.

Aan de linkerzijde van De Wieen, Langs het sportpark zie je een meidorenheg.  
De esdoren gaat over in beuk en haagbeuk. Links van de weg staan lindebomen 
en eikenbomen en rechts van de weg zie je Leerbes, Eik, Esdoren en hazelaren. 
We  komen zo bij de Leunseweg en gaan rechtsaf richting Leunen, dit is de 
verbindingsweg tussen Venray en Leunen, vroeger geheten de ’’Wije Steeg’’ aan 
de rechterzijde ligt de dierenkliniek Oude Melkfabriek. 

      Oude Melkfabriek: (rijksmonument)
In 1904 werd er besloten een nieuwe coöperatieve 
stroomzuivelfabriek voor de gehele gemeente 
Venray op te richten. Alle handkrachtfabriekjes 
sloten zich hierbij aan. De nieuwe fabriek werd 
aan de Leunseweg in Leunen gebouwd. Wat nu 
fungeert als dierenkliniek De ,,oude melkfabriek”. 
In 1946 fuseerde stroomzuivelfabriek Venray 

en Oostrum. Op 1 januari 1971 is door samenbundeling  van een achttal 
zuivelfabrieken de coöperatieve zuivelverenging ,,de Maasvallei” ontstaan. 
De Leunse fabriek vervaardigde voorheen zo goed als alle melkproducenten, 
omdat de nieuwe vereniging een specialisatie doorvoerde werd de fabriek een 
echte boterfabriek. Op 1 januari 1976 is de grote fusie ingegaan met ongeveer 
alle zuivelfabrieken in Zuid-Nederland. Als naam werd gevoerd Campina BV. In 
2011 is de ,,oude melkfabriek”. op de monumentenlijst van de gemeente Venray 
geplaatst. 

      Welkom in Leunen 
Dorpsraad Leunen) onthulde zaterdag 17 juli 2010  twee entreeborden langs 
de doorgaande weg van Leunen. Met het bord wordt mede aangegeven dat 
Leunen het kunstdorp wil zijn van Gussen Wie. Als verfraaiing is een deel van 
de wegbermen aangeplant met beukenhagen en rozenstruiken. De Vrijwilligers 
werkten mee aan het ontwerpen, het maken en het plaatsen van de borden. 
Deze activiteit kreeg het predicaat Kern met Pit. 

We steken de Albionstraat over en lopen rechtdoor de Molenhofweg op, genoemd 
naar de oude boerderij de ..Molenhof’’, gelegen bij de in 1918 gesloopte Leunse 
molen. 

      Molenhof: 
Aan de Molenhofweg zien we links de boerderij de Molenhof Liggen. Voor de 
boerderij staat een zeer grote, ruim anderhalve eeuw oude, lindeboom. De 
Molenhof bestond al voor 1628 want in de schatsedulle, (belastingslijst) van voor 
1628 komen we den hof al tegen. Den hof was toen groot 35 en een halve 
morgen hiervoor moest men 10 gulden en 6 stuivers belasting betalen. Den hof 
bestond vroeger uit drie delen, de eigenaren woonden niet altijd op den hof, 
dit werd overgelaten aan de pachters. In 1935 kwam den hof in bezit van de 
familie Gommans- Peters, beter bekend als Pietje van den Meulenhof. Aan de 
rechterzijde was eind jaren 60 begin jaren 70 het voetbalveld van SV Leunen.

      Gekkenwei gekken huisje: 
Twee honderd meter voorbij den hof in het weiland, zien we het ,gekken huisje’ in 
de,gekkenwei’. Dit hoorde vroeger bij de boerderij van Sint Servaas.
(gekkenhuis). Hier gingen de knechten met patiënten de koeien melken. 
De Populieren aan de Molenhofweg zijn  gepland door de Leunse schooljeugd. 
Bij het bankje op de Molenhofweg gaan we rechtsaf, langs het veegpad  de 
scheide.  Aan de rechterzijde ligt de wijk de Korenmolen. 

      Waterbuffer 
De waterbuffer is gerealiseerd door het Waterschap Peel en Maasvallei en de 
Gemeente Venray. Bij het realiseren van het Ommetje Leunen - Veltum is er 
aandacht voor het landschappelijke en recreatieve voorzieningen, dit in samen-
werking stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) 
gemeente Venray, Waterschap Peel en Maasvallei en de Werkgroep Wandel-
paden/Dorpsraad Leunen. 

Via het veegpad gaan we rechtsaf de Van Berlostraat op, betekenis van 
Berlostraat P.J. van Berlo, 1879-1954, was een in Leunen geboren priester 
(franciscaan).  Aan de rechterzijde zien we een kunstwerk van Gussen Wie. 

      Kunstwerk Gussen Wie: 
‘Het boekenrek  “Spelement” gemaakt in 1971.
Houten ‘boekenrek’ met daarin negen beeldjes, die mensen (een goudkleurig 
jongetje met een bal, een witte liggende figuur en een witte staande figuur 
“Magere Hein”  en zes dierenfiguren een (poes, kip, varken, papagaai en twee 
uilen) Gussen Wie (Louis Claessens (Venray 1933 - Leunen 1979 beeldhouder 
en schilder te Leunen. “Wie is afgeleid van “Louis’en “Gussen” zijn bijnaam 
Gussen komt van de boerderij waar hij geboren is en opgroeide. Het kunstwerk 
stond oorspronkelijk bij de basis school de Meent en refereerde naar de 
boekenkast in de klas. In 2006 is het gerestaureerd en herplaatst. In 2011 is het 
beeld de “Magere Hein” teruggeplaatst. Dit is een natuurlijk moment, waarbij de 
dorpsraad van Leunen, de zorg en het beheer van kunstwerken van “Gussen 
Wie” over heeft gedragen aan de nieuw opgerichte stichting “Gussen Wie” ten 
behoeve van behoud van Leunse kunst.

      Kruis: 
Het kruis op de hoek Albionstraat- van Berlostraat. Dit kruis is rond 1900 op 
deze plaats gezet omdat in de buurt ervan aan een boer tijdens het hooien was 
overleden.

We volgende de route linksaf en lopen de  Albionstraat in, Herinnering aan onze 
bevrijding door de Engelsen op 19 oktober 1944. Albion is de oudste benaming 
voor Groot-Brittannië. Aan de linkerzijde ligt een van de Leunse gemeentelijk 
monumentale pand. 

      Albionstraat 15, te Leunen:  (rijksmonument)
Een gemeentelijk monument ; Albionstraat 15, te Leunen. Aan de weg van 
Venray naar Leunen, aan het stuk dat Albionstraat heet, staat een woonhuis, 
ontworpen en gebouwd door dhr. Martens in 1904. Dit woonhuis werd in die tijd 
geouwd voor meester J.G.Janssen , die hoofdonderwijzer was van de lagere 
school te Leunen.  Een donkerrood bakstenen gebouw van een bouwlaag 
onder een zadeldak van grijze muldenpannen, evenwijdig aan de weg. De 
lange gevel is symmetrisch, met een geprofileerd middendeel uitlopend in een 
topgevel met gevelafdekking .In dit middendeel is terugliggend de voordeur met 
hardstenen trede en een bovenlicht onder een segmentboog met vlechtingen in 
de vulstukken zoals bij alle ramen in dit huis Boven in het uitlopend middendeel 
een raam met weer dezelfde versieringen. Aan weerszijden van de voordeur 
twee ramen zoals ook aan de korte zijden en twee ramen op de eerste etage. 
Ter hoogte van de dorpels ziet u grijs gestuukte speklagen, maar ook speklagen 
ter hoogte van de boogaanzetten en de aanzet van de bovenlichten. Prachtig 
zijn de gekrulde sierankers tussen de bogen met aan de zijkanten de rechte 
schootankers, bovendien heeft de voordeur twee mooie siersmeedhekjes. Een 
goed voorbeeld van de lage bebouwing van een goed geproportioneerd huis 
zoals deze gebouwd werden in de dorpen aan het begin van de vorige eeuw. 
Een monument waar we zuinig op moeten zijn.

Aan de rechterzijde voor het gemeenschaphuis De Brink staan … oude 
monumentale lindebomen, de Albionstraat wordt het beeld van het centrumgebied 
vooral bepaald door de grote, volwassen bomen in de groenstrook, rozenstruiken 
en beukenblok.  We blijven de Albionstraat volgen tot aan Café Martens en slaan 
rechtsaf en lopen de St. Apolloniastraat in.

      Café Martens:
Het café bestond al in 1600 (huiskamer) en is in 2011 nog steeds in bedrijf. Op 25-
04-1895 is er een vergunning verleend aan Godfried Martens. Godfried Martens 
was geboren 11-03-1856 was gehuwd met Anna Maria Jacob. Voordien was er 
ook al een vergunning verleend en wel op 18-04-1882 aan Hendrik Martens, 
de vader van Godfried Martens. Deze vergunning was verplicht ingevolge de 
invoering van de drankwet in 1881. Voordien hoefde men geen vergunning aan 
te vragen. Hendrik Martens, geboren 14-07-1819 is in de gemeente Maashees/
Overloon. Hij vestigde zich op 23-04-1873 in de gemeente Venray/Leunen. Hij 
was gehuwd met Petronella Litjens die geboren was op 04-10-1824. Omdat er 
vóór 1881 dus geen vergunning vereist was en vanaf 1873 vestigde hij zich als 
landbouwer. Men vermelden alleen het hoofdberoep, het is dus niet precies na 
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te gaan wanneer het cafébedrijf begonnen is. Het moet geweest zijn tussen 1873 
en 1881. Bij café Frits Martens’ bij het café stond ,,d’n doel. 
Op 15-012-1901 is hier de handboogschutterij ‘St. Joris”opgericht deze 
vereniging vierde in 2011 haar 110 jarig bestaan.  Café Martens Toon, Antoon 
Martens is geboren op 26-01-1902 hij is getrouwd met Theodora Heesen en zij 
was geboren in 1902. Antoon is overleden in 1973 en Theodora  in 1967. Café 
Pietje Martens is het oudste café in Leunen op de albionstraat 32, Piet en Mientje 
hebben in 2011 haar 45 jarig jubileum gevierd en hebben het café overgenomen 
van Antoon Martens in 1966. 

Via de Apolloniastraat lopen we rechtsaf de Kapelweg in dit is het einde van het 
Ommetje Leunen Veltum.

Tips en aanwijzingen voor wandelaars:
Wijk niet af van bestaande wegen en paden. Respecteer het eigendom 
van anderen. Laat geen afval achter in het gebied. Houd honden aan de lijn.  

Laat bloemen en staan. Laat vee en andere dieren met rust, voeder de dieren 
niet. Kom niet in de buurt van broedende vogels. Loop buiten de bebouwde kom 
aan linkerkant van de weg. Het lopen van de route geschiedt altijd op eigen risico. 

De inhoud van deze brochure is met de grootste mogelijke zorg samengesteld 
door vertegenwoordigers van de Dorpsraad/ Werkgroep Wandelpaden Leunen. 
Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele onjuistheden. 

Opmerking 
Mocht u onderweg ontdekken dat aanduidingen ontbreken of beschadigd zijn, 
dan doet u ons een plezier door dit te melden op het volgende  E-mail adres: 
dorpsraad@leunen.nl Wilt u daarbij wel aangeven waar het probleem zich 
voordoet. Wij zullen ons best doen dit dan zo spoedig mogelijk te herstellen. 
Ook voor overige opmerkingen over de route of over deze folder kunt u op dit 
e-mail adres terecht. 
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