
M U S E U M R O U T E 

YSSELSTEYN

Lengte wandelroute ongeveer 6 kilometer
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Deze route is mede mogelijk gemaakt door: 
familie Houben, familie Keijsers, Staatsbosbeheer (Rouwkuilen), 
I K L , Gemeente Venray

Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland



De grote schuur met toegangsdeur van ”Ròwkoelehof” 
is vrij toegankelijk. In deze schuur staan allerhande 
landbouwwerktuigen, dorskasten, wanmolens, karren, 
koetsen, gereedschap, machines, enz.
Graag zien wij dat U ons gastenboek tekent. Eventuele op- of 
aanmerkingen kunt U daarin maken! Ook in de open schuur 
met de naam ”De schop” zijn diverse landbouwwerktuigen, 
gereedschappen, gebruiksvoorwerpen, enz. te bezichtigen .

Deze oude torenspits is nog van 
de kerk van Ysselsteyn, voordat 
het grootste deel van de St. Oda 
kerk (in 1991 en 1992) vernieuwd 
werd.

8. Na bezichtiging van de open schuur is er de mogelijkheid 
om rondom de vijver te wandelen. Volg de routepaaltjes 
met MRY logo. 

9. Via het graspad naar “INGANG/UITGANG” bij valpoortje.
10. Via het valpoortje verlaat U Ròwkoelehof. Daarna de 

routepaaltjes met het MRY 
logo volgen. U wandelt nu in 
natuurgebied ”De Rouwkuilen” dat 
eigendom is van Staatsbosbeheer. 

11. Op de eerste driesprong van 
bospaden rechtdoor. 

12. Op T-splitsing linksaf en breed 
bospad tot einde volgen.

13.  Bij geel routepaaltje rechts 
aanhouden en gele route blijven 
volgen.

Grote schuur ”Ròwkoelehof”

Start: Lovinckplein (bord 1)

1. Vanaf het Lovinckplein bij de verkeerslichten via de 
voetgangersoversteekplaats oversteken en daarna linksaf. 

2. Bij de zijweg van rechts (Van Beurdenweg) rechtdoor en bij 
de volgende zijweg (Ysselsteynseweg) rechtsaf.

3. Meteen rechts ligt museum ”de Peelstreek”.  

Dit museum is een initiatief van het echtpaar Jan en Dien 
Houben. Het is geopend in 1996 en heeft een zeer uitgebreide 
collectie gebruiksvoorwerpen, kleding, machines, apparaten 
en handgereedschap uit grootmoeders tijd. 
Voor een bezoek graag vooraf een afspraak maken via info@
depeelstreek.nl of telefonisch: 0478-541539 of 0478-541544

4. Bij zijweg van rechts ( Van Montfortstraat) rechtdoor.
5. De zijweg van rechts (Litsenbergweg) oversteken en 

meteen daarna linksaf: de Ysselsteynseweg oversteken en 
links in de berm van deze weg blijven.

6. Voorbij sportvelden en diverse bedrijven tot 
Ysselsteynseweg 76a.

7. Bij nr 76a linksaf en via valpoortje langs hekwerk naar 
museum Ròwkoelehof. 

Museum ”de Peelstreek” Ysselsteynseweg 113

14. Op driesprong, waar gele route naar links afbuigt, 
rechtdoor.

15. Op de T- splitsing vóór het ven linksaf.
16. Op driesprong rechtdoor, het pad langs het ven volgen 

en rechtdoor MRY route blijven volgen tot afsluitboom. 
In het kader van adoptieprojecten is er o.a. door 
basisschoolleerlingen in samenwerking met het IKL in dit 
natuurgebied gezaagd, gesnoeid en opgeschoond.

17. Na afsluitboom linksaf en links in de berm blijven lopen.
18. Na ± 60 meter asfaltweg (Rouwkuilenweg) oversteken en 

via bospad MRY route volgen.
19. In het bos rechtsaf, MRY route volgen. 
20. Tot einde bospad MRY route volgen.
21. Bij T-splitsing met asfaltweg (Rouwkuilenweg) linksaf. Blijf 

links in de berm lopen. 
22. Bij voorrangskruising (bij fietsroute knooppunt 1) de 

Ysselsteynseweg oversteken en Rouwkuilenweg blijven 
volgen.

23. Op de kruising rechtsaf (Pottevenweg). Bij eerste inrit 
linksaf naar museum ”de Smid”.

In dit museum van de 
familie Keijsers zijn 
allerhande voorwerpen, 
materialen en gereedschap 
uitgestald, die vroeger door 
de dorpssmid gebruikt 
werden. Ook de verzameling 
paardenkoetsen is zeker de 
moeite waard.  
Voor een bezoek graag 
vooraf een afspraak maken 
via: info@depeelstreek.nl of 
telefonisch: 0478-541539 of 
0478-541544.

24. Na museum ”de Smid” op asfaltweg linksaf.
25. Blijf aan de linkerkant (in de berm) van de Pottevenweg.
26. Einde asfaltweg rechtsaf (Ringweg).
27. Op driesprong (met links Kievitsweg) rechtdoor.
28. Eerste asfaltweg linksaf (Pater Tulpstraat).
29. Kruising met Litsenbergweg oversteken.
30. Bij voetgangerslicht oversteken en terug naar beginpunt: 

Lovinckplein.

Lovinckplein: dorpspodium met op de voorgrond de jeu de boulesbaan.
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Museum “de Smid”


