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Touristeninformation

Voor informatie over Noord-Limburg kunt u terecht op   
www.visitnoordlimburg.nl of op een van de ruim 65 i-punten. 
Visit Noord-Limburg biedt:
• meer dan 225 gratis fiets- en wandelroutes
• adressen voor overnachten, dagjes uit en lekker eten en drinken
• informatie over dorpen, steden, natuurgebieden en bezienswaardigheden
• actuele Uitagenda

Ook kunt u voor toeristische informatie terecht in de VVV-winkel in 
- Gennep, gevestigd in het oude Stadhuis. 
- Venlo (gevestigd bij boekhandel Koops, Klaasstraat 17)

VVV Noord-Limburg informatielijn: 077 - 354 38 00

Infos über Nord-Limburg finden Sie auf www.visitnoordlimburg.nl  
oder an den gut 65 i-Punkten.
Visit Noord-Limburg bietet Ihnen:
• Über 200 kostenlose Fahrrad- und Wanderrouten
• Adressen für Übernachtungen, Ausflüge, Restaurants und Kneipen
• Infos über Dörfer, Städte, Naturlandschaften und Sehenswürdigkeiten
• Aktueller Veranstaltungskalender

Weitere Touristeninfos erhalten Sie im VVV-Büro in 
- Gennep, bei das Alte Rathaus. 
- Venlo (in der Buchhandlung Koops, Klaasstraat 17).

VVV-Noord-Limburg Hotline: 077 - 354 38 00

www.visitnoordlimburg.nl

Toeristische informatie
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Verras jezelf
Ontdek 
Noord-Limburg

Vriendschapspalen

Ontdek de verhalen rondom  
de grens tussen Nederland en 
Duitsland in Noord-Limburg 

De vriendschapspalen zijn  
onderdeel van een keten van 
vriendschapspalen, eigenlijk  
een soort grenspalen, langs  
de Duits-Nederlandse grens. 

De vriendschapspalen worden 
geplaatst door telkens een 
Duitse en Nederlandse Lionsclub. 
In Hommersum is de vriend-
schapspaal opgesteld door de 
Lionsclubs Kleve-Kalkar en Land 
van Cuijk en Noord Limburg. 

Het plan is om een ‘ketting’ van 
deze palen van Denemarken tot 
België langs de (verdwenen) 
grens neer te zetten. 

Freundschaftspfähle

Entdecken Sie Geschichten und 
die Geschichte entlang der Grenze 
zwischen den Niederlanden und 
Deutschland. 

Der Freundschaftspfahl in  
Hommersum ist Teil einer Anzahl 
von Freundschaftsfählen, also 
eigentlich eine Art Grenzpfählen, 
entlang der deutsch-nieder- 
ländischen Grenze. 

Die Freundschaftspfähle werden 
gemeinsam von einem deutschen 
und einem niederländischen Li-
ons Club aufgestellt. Der Freund-
schaftspfahl in Hommersum  
wurde aufgestellt durch die Lions 
Clubs Kleve-Kalkar und Land  
van Cuijk en Noord Limburg. 

Es ist geplant eine Kette dieser 
Pfähle aufzustellen, welche  
vom Dollard im Norden bis zur 
belgischen Grenze im Süden 
reicht.

Het initiatief wordt ondersteund  

door Interreg en de Lionsclub.

Die Initiative wird freundlich unterstützt 

von Interreg und dem Lionsclub.



Vriendschapspaal 
Hommersum 
Deze vriendschapspaal staat in 
Hommersum, op de grens met de 
Gemeente Gennep. Het verhaal 
achter deze paal verteld het  
verhaal van de 2e oorlog. In dit 
gebied (grenzend aan het Reichs-
wald) is flink gevochten, voor  
onze vrijheid. We waren vijanden, 
beiden verliezers van een heftige 
strijd, nu zijn we vrienden.  
 
In de laatste fase van de Tweede 
Wereldoorlog lag Hommersum 
maandenlang onder vuur van  
de geallieerde artillerie vanaf  
de overkant van de Maas; vanaf 
midden februari 1945 was het 
front midden door het dorp.  
De oorlogsschade was dienover-
eenkomstig en de wederopbouw 
nam vele jaren in beslag, vooral 
omdat de bewoners na het einde 
van de oorlog bijna acht maanden 
lang uit hun huizen werden  
verdreven vanwege de instelling 
van een spergebied langs de  
grens door de bezetter.

Routes
De volgende routes nemen u  
mee naar de vriendschapspaal  
in Hommersum. Deze routes ver-
binden de vriendschap tussen 
Nederland en Duitsland.

Vriendschapsroute
‘Te voet in Hommersum’

Afstand 9,3 km
Duur ca. 2 uur
Start Restaurant Regina Evers 
 Huyskenstrasse 34
 Hommersum
Volg de knooppunten
56 - 55 - 54 - 53 - 52 - 51 - 49 - 43 
- 42 - 41 - 54 - 57

Vriendschapsroute
‘Op de fiets in Hommersum’

Afstand 18 km
Duur ca. 1 uur
Start Parleerplaats kerk
 Hommersum
Volg de knooppunten
53 - 52 - 93 - 45 - 35 - 64 - 63 

De complete routebeschrijving  
en meer routes vindt u op
www.visitnoord-limburg.nl/
vriendschapsroutes

Der Freundschafts-
pfahl in Hommersum 
Der Freundschaftspfahl in  
Hommersum (D) steht auf der 
Grenze mit der Gemeinde Gennep 
(NL). Das Aufstellen dieses  
Pfahls hängt zusammen mit der 
Geschichte des Zweiten Welt  
Krieges. In diesem Gebiet, das  
an den Reichswald grenzt, wurde 
im zweiten Weltkrieg für die  
Freiheit schwer gekämpft. Wir 
waren Feinde und haben in die-
sem Streit beide viel verloren.  
Jetzt sind wir Freunde. 

In der letzten Phase des zweiten 
Weltkriegs lag Hommersum  
monatelang unter Artilleriefeuer 
von der anderen Seite der Mars. 
Ab Mitte Februar 1945 verlief  
die Front mitten durch das Dorf. 
Die Kriegsschäden waren so  
umfangreich, dass es viele Jahre 
dauerte um es wieder aufzu- 
bauen. Das lag unter anderem 
auch daran, dass die Bewohner 
des Dorfes nach Ende des Krieges 
fast acht Monate lang aus ihren 
Häusern vertrieben wurden.  
Die Alliierten hatten hier eine 
Sperrzone eingerichtet.

Routen
Die folgenden Routen haben ihren 
Startpunkt am Freundschaftspfahl 
in Hommersum. Die Routen sind 
ein Zeichen der Freundschaft und 
Verbundenheit zwischen den  
Niederlanden und Deutschland.

Freundschaftsrouten
‘Zu Fuß in Hommersum’

Abstand 9,3 km
Dauer ca. 2 Stunde
Start Restaurant Regina Evers 
 Huyskenstrasse 34
 Hommersum
Folgen Sie den Knotenpunten
56 - 55 - 54 - 53 - 52 - 51 - 49 - 43 
- 42 - 41 - 54 - 57

Freundschaftsrouten
‘Mit dem Fahrrad  
in Hommersum’

Abstand 18 km
Dauer ca. 1 Stunde
Start Parkplatz Kirche
 Hommersum
Folgen Sie den Knotenpunten
53 - 52 - 93 - 45 - 35 - 64 - 63 

Die vollständige Routen- 
beschreibung und weitere  
Routen finden Sie unter
www.visitnoord-limburg.nl/
vriendschapsroutes

VENLO

A73

NIJMEGEN

A67

MA
AS

A73

Afstand: 9,3 km 
Duur: ca. 2 uur 

Startpunt: Restaurant Regina Evers Hommersum, Huyskenstrasse 34.  

U staat met uw rug naar het Restaurant en loopt naar rechts, rich�ng Möhlenbruch/duitse lijntje.  
Aan uw linkerkant kabbelt het beekje “Kendel”.  
U vervolgt uw weg tot dat u links een brug ziet.  

U loopt over deze brug, hier gaat u de grens naar Nederland over.  
U blij� hier het “Duits Lijntje” volgen tot dat u het wandelknooppunt (rode bordjes) 56 bereikt.  
Bij knooppunt 56 loopt u naar links, over een smalle grasstrook tot dat u knooppunt 55 bereikt.  

Vanaf punt 55 volgt u de volgende knooppunten: 54-53-52-51-50-49-43-42-41.  
Als u aangekomen bent bij punt 41, steekt u de straat over en vervolgt u uw weg rich�ng knooppunt 54 

tot dat u bij een kruising komt. U gaat hier rechtsaf, rich�ng Hommersum.  
U loopt nu naar knooppunt 57 en blij� uw weg vervolgen (rechdoor) tot dat u de “Veedijk” bereikt. Deze 
weg blij� u volgen totdat u de grens weer over gaat en weer terug bent op het punt bij het Restaurant 

waar u bent gestart. 

Deze route start op de parkeerplaats van de kerk in Hommersum, op de Huyskensstrasse 9. Met de kerk in de rug 
start de fietsroute in noordelijke richting op de Huyskensstrasse. Na ca. 200 meter vindt u knooppunt 53. Hier staat 
de Vriendschapspaal Hommersum. Vanaf hier fietst u naar het Knooppunt 52, in Nederland. Om dit knooppunt te 
bereiken fietst u verder in noordelijke richting over de Möhlenbruch waarna u het beekje “Kendel” en de grens (aan 
uw linkerzijde) oversteekt, in westelijke richting. 
 
Over deze brug, reed vroeger het Duits Lijntje. Deze spoorbaan werd gebruikt voor het vervoer van de post van 
St.Petersburg naar Londen. Op 10 mei 1940 werd Nederland via deze route bezet door het Duitse leger.  
Na ca. 1 km fietst u langs een hek, dat zich aan uw linkerzijde bevindt. Aan het einde van dit hek, vindt u een prach-
tig uitzicht op de laatste uitlopers van het Duinengebied “De Maasduinen”.  
 
Op de kruising met de Siebengewaldseweg bevindt zich knooppunt 52. U slaat hier links af, in zuidelijke richting, 
over de Siebengewaldseweg  vervolgt u uw route, door het duinenlandschap naar knooppunt 93 op de Hommersum-
seweg. Vandaar uit vervolgt u uw weg naar knooppunt 45 via de Brugfortstraat en over de A77. Vanaf knooppunt 45, 
na ca. 1 km, slaat u links af naar knooppunt 35, die direct aan de grensovergang Nederland-Duitsland staat. U ver-
volgt de route op de grens, richting knooppunt 64 (let op: op een aantal kaarten staat deze als knoopunt 62 op de 
kaart). Op deze grensweg vindt u nog een kleine grensovergang  met de sporen van de grensaanduidingen. Na 
knooppunt 64 (62) gaat u linksaf. Over de grens naar Duitsland. Voor de Duiters hield hier ooit de wereld op. U gaat 
rechtsaf, linksaf en weer rechtsaf en bereikt zo knooppunt 63. U vervolgt uw weg, onder de A57 door, naar knoop-
punt 53. Vervolg uw weg richting Hassum, onderweg staat u nog een kleine uitdaging te wachten: 1,5 km over een 
landweggetje. Sla rechts af, nogmaals rechtsaf en links zodra u Hassum bereikt. Vanaf de Rittweg, waar u zich nu 
bevindt, ziet u de Hassumer Mühle aan de Mühlenweg. Deze korenmolen, een echte Hollandse molen, was vanaf 
1807 tot 1930 in gebruik. De Bahnstrasse leidt niet direct naar het Hassumer Bahnhof, deze lag namelijk aan de 
Güterstrasse. Het rangeerterrein staat er tot op de dag van vandaag nog. U vervolgt uw weg in westelijke richting, 
vervolgens in noordelijke richting en dan weer in westelijke richting. Bij Retüt vindt u de Mortelweg en daar heeft u 
uitzicht op de grensovergang Goch. Deze was echter geen lang leven beschoren, aangezien Koningin Beatrix en de 
Bondskanselier Von Weizäcker in oktober 1986 het verkeer van en naar Duitsland via de A57 lieten leiden. Aan de 
Mortelweg vindt u nog wel een grenssteen, die oorspronkelijk 250 meer naar het zuid-westen stond. Door herkave-
ling, werd dat stukje land echter aan Nederland toegekend.  Op de Mortelweg vervolgt u uw route terug naar het 
startpunt van deze route. 

Te voet in Hommersum / Zu Fuß in Hommersum

Op de fiets in Hommersum / Mit dem Fahrrad in Hommersum

Ontdek de verhalen
rondom de grens  
tussen Nederland  
en Duitsland
in Noord-Limburg


