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Erfgoedfestival: “Gelderland, Grensland”
Projectnaam: “Historiestad Gennep”.
Uitvoerenden: stg. Filmwerkgroep CMN en bezoekerscentrum
Martinustoren
Periode: 23 mei – 22 juli 2018
Introductie:
Het Limburgse Gennep is een unieke grensplaats. De gemeentegrenzen
worden voor 70% gevormd door 2 provinciegrenzen en 1 landsgrens
(Gelderland, Noord-Brabant en Duitsland). Deze complexe grenssituatie
hangt samen met de 3 geografische grenzen: de Maas, de steile stuwwal
en een groot bosgebied, het Reichswald en de St. Jansberg. Bovendien
lagen aan de voet van de stuwwal uitgestrekte moerassen. Gennep had
daardoor een bijzondere strategische ligging die in de historie van
Gennep weerspiegeld wordt.
Gennep kan door deze bijzondere ligging veel verhalen vertellen: als
‘Spoorstad’, ‘Liberationstad’,
‘Vestingstad’ en ‘Keramiekstad’.
Deze verhalen worden verteld via
11 Martinustoren fiets- en
wandelroutes en de daarbij
behorende films, foto’s,
hoorspelen en permanente
exposities. Begin- en eindpunt van
de routes is bezoekerscentrum
Martinustoren. Bijna alle routes zijn knooppuntenroutes en evt. per GPS
te volgen. De routes zijn opgebouwd uit meer dan 130 bezienswaardigheden die men per mobiel op de website van Liefde voor Limburg kan
bekijken (incl. foto’s en films). Zeven van de elf routes hebben een
filmtrailer.

Spoorstad Gennep
Introductiefilm: ‘Spoorstad Gennep’
Meer informatie: http://www.martinustoren.nl/nl/het-duits-lijntje
Fiets- en wandelroutes:
- Tsaren- en Keizerroute.
Ten dele beschreven ten dele knooppuntenroute (Duitsland)
- Pantsertreinroute.
Knooppunten fietsroute
- Gennep Spoorstad wandeling
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Knooppunten wandeling
Permanente exposities als onderdeel van deze routes:
Museum Het Petershuis
Miniatuur Spoorstad Gennep
Kenniskeuken WO2
Bezoekerscentrum Martinustoren

***

Liberationstad Gennep
Introductiefilm: ‘De Verovering van Gennep’
Meer informatie: http://www.martinustoren.nl/nl/liberation-route
Fiets- en wandelroutes:
- Bevrijdingsroute 1944-1945.
Knooppunten fietsroute
- Slag om het Reichswaldroute.
Knooppunten fietsroute (Duitsland)
- Liberation Route wandeling Gennep.
Knooppunten wandeling
Permanente exposities als onderdeel van deze routes:
Kenniskeuken WO2
Oude Martinustoren/ Bezoekerscentrum Martinustoren

***
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Vestingstad Gennep
Introductiefilm: ‘Vesting het Genneper Huys, een strategische burcht’
Meer informatie: http://www.martinustoren.nl/nl/het-genneper-huys
http://www.martinustoren.nl/nl/historisch-gennep
Fiets- en wandelroutes:
- Genneper Huys Belegeringsroute.
Knooppunten fietsroute
- Historisch Gennep Rolstoelroute.
Bewegwijzerde wandeling
Tevens 2 niet-Martinustorenroutes op LvL:
Stadswandeling Gennep en Vesting 't Genneperhuis
Permanente exposities als onderdeel van deze routes:
Museum Het Petershuis
Bezoekerscentrum Martinustoren

***
Keramiekstad Gennep

Introductiefilm: ‘Een Rijk Pottenbakkersverleden”
Meer informatie: http://www.martinustoren.nl/nl/keramiek
Fiets- en wandelroutes:
- Romeinen- en Keramiekroute.
Knooppunten fietsroute
- Maas en Keramiekroute.
Knooppunten fietsroute
- Kunst & Keramiekroute :
Beschreven wandelroute
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Permanente exposities als onderdeel van deze routes :
Museum Het Petershuis
Bezoekerscentrum Martinustoren
Museum “de Oude Pottenbakkerij”
Keramiekmuseum De Olde Kruyk

***

Informatie op de website van Erfgoed Gelderland:
Gelderland Grensland
http://erfgoedgelderland.nl/productgroep/projecten-dienstengelderlandgrensland/
http://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/fietsroutes/

