Voor meer informatie over alle
evenementen en foto’s, zie
beleefhistorischgrave.nl
/evenementen

Meer weten?
Accommodaties
Of u nu een karakteristieke hoeve, een B&B
in de stad, of een motel zoekt, u wordt
overal vriendelijk en warm ontvangen. Voor
meer informatie over overnachten in Grave,
zie beleefhistorischgrave.nl.
Heerlijk eten en drinken in een
pittoreske omgeving
Ontspan op een terrasje aan het water of in
het hartje van de stad. Bezoek één van de
knusse cafés. Of geniet van lokale en
internationale, culinaire hoogstandjes in de
verschillende uitstekende restaurants.
Ervaar de Brabantse gastvrijheid in deze
bijzondere historische setting!
Karakteristieke winkeltjes
Eeuwenoude gebouwen met prachtige
gevels herbergen een verrassend en
veelzijdig aanbod. Winkeltjes met bloemen,
cadeaus, kunst, delicatessen, schoenen
en kleding, homeopathische producten,
interieurs en veel meer staan naast de
bekende high-street stores. Elke vrijdag
ochtend vormt de bruisende weekmarkt
een gezellige plaats van ontmoeting in
de oude binnenstad.

In 2018
Gedurende het gehele jaar trekken van
heinde en verre Graafse evenementen
jong en oud aan. Op welk evenement
mogen we u verwelkomen?

Geniet van
historisch en
hedendaags Grave

Evenementen

Wegwijs in
Grave en
Land van Cuijk

In het oude stadshart
ademt u geschiedenis van
honderden jaren terug.

beleefhistorischgrave.nl
landvancuijk.nl

De authentieke kasseiwegen met hun
17e- en 18e-eeuwse huizen, de fraaie
en nauwe steegjes en indrukwekkende
monumenten weerspiegelen een
vervlogen tijdperk. Zij vertellen
allemaal een onderdeel van de
kleurrijke en bewogen geschiedenis
van Grave.
Kasteel aan de rivier
In de 12e eeuw bouwen de heren
van Cuijk een kasteel aan de
monding van de Raam, op de enige
plek in het Land van Cuijk met een
gunstige aanlegplaats aan de Maas.
Steeds meer mensen vestigen zich
rondom het kasteel en zo ontstaat
Grave.

Zeven belegeringen
In de 13e eeuw krijgt Grave stads
rechten. In de eeuwen daarna
ondergaat de stad zeven zware
belegeringen, waaronder bezettingen
en verwoestingen van de Spanjaarden
en Fransen. Maar zoals het stadslied
vol trots vertelt: “Keer op keer herrees
zij weer in vrijheid onze fiere stad.”

Ideale handelsroute
Vanaf de middeleeuwen groeit Grave
ook uit tot een bloeiend handelsstadje.
Veel monumenten die behouden
zijn gebleven, getuigen hiervan.
De Maas is nog steeds een belangrijke
handelsroute en tegelijkertijd een
mooie toeristische plek.

Tourist Information Grave
Vergeet niet Tourist Information Grave
in het historische stadhuis te bezoeken.
U vindt daar een uitgebreide selectie
van folders en gidsen en het team helpt
u graag verder.
Andere toeristische ontmoetingspunten
vindt u in het Graafs Museum, bij Motel
Koolen in Velp en in andere plaatsen
in het Land van Cuijk: Boxmeer, Cuijk,
Sint Anthonis en Mill & Sint Hubert.

Stadswandeling met gids
Leer meer over onze rijke en turbulente
geschiedenis en ontdek de verborgen
schatten van Grave met een ervaren
gids. Voor het boeken van een stadswandeling met gids kunt u terecht bij
Tourist Information Grave. U kunt de
wandeling uitbreiden met diverse
activiteiten. Voor meer informatie:
bel (0486) 87 00 67 of e-mail
toerismegrave@outlook.com.

Deze pittoreske vestingstad aan
de Maas heeft in de afgelopen
eeuwen menig bezoeker verrast.
Vandaag de dag wachten haar
monumenten, festivals en events,
karakteristieke winkeltjes, terrasjes
en restaurants u op.
Kom en beleef historisch Grave!

7 + 8 april Vestingstedendagen
18 t/m 21 mei Pinksterfeesten
22 t/m 24 juni Hippisch Festijn
23 juni Nacht van een goei leven
1 juli Smartlappen Festival
10 + 11 augustus Ballonfestival
2 september Speciaal Bier Festival
8 + 9 september Monumentenweekend
15–17 september Herdenking Market Garden
18 november Intocht van Sinterklaas
24 + 25 november Winterfair

Geboorte en
groei, belegering
en bloei
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Monumenten in
Grave 9 top tips
Sint-Elisabethkerk

1

De Sint-Elisabethkerk dateert uit
het jaar 1250. Sindsdien is er veel
veranderd. Desalniettemin is ‘de
Elisabeth’, zoals de Gravenaren haar
noemen, nog altijd een imposant
gebouw in deze pittoreske vestingstad. Zowel het kerkschip als de
preekstoel zijn adembenemend
mooi. Vergeet niet omhoog naar
het Smits-orgel te kijken. Voor meer
informatie, zie st-elisabethkerk.nl

Arsenaal

4

Het Belfort in het hartje
centrum is gebouwd in de
functionele naoorlogse stijl
van de Bossche School. Deze
oude carillontoren krijgt een
nieuwe functie als uitzichttoren, waar bezoekers kunnen
genieten van een prachtig
uitzicht over de historische
daken van Grave, de Maas
en haar uiterwaarden.

Dit prachtige complex is ooit gebruikt
als koetshuis van het Kasteel van Grave.
Toen dit in 1674 tijdens het beleg van
Grave werd verwoest, is er een aarden
verhoging opgeworpen voor het
opstellen van geschut. Vanaf deze ‘Kat’
geniet u van een indrukwekkend
uitzicht over de stad en de omgeving
tot aan de torens van Oud Velp.

Oud Velp: Kloosters en kerkje
Historisch Stadhuis

Eeuwenlang meerden kapiteins hier
hun schepen aan om vervolgens
hun granen, zout, steenkool, kaas,
wijn, haring en andere handels
waren te verkopen. De Maaspoort
was hun toegangspoort tot het
vestingstadje. Vandaag de dag
vormt deze het decor voor
verschillende evenementen, zoals
de jaarlijkse intocht van Sinterklaas.

Hampoort

5

6

Dit UNESCO-monument uit 1688 is
onderdeel van de originele vesting
werken. Tegenwoordig zijn zowel het
Cloveniersgilde als het Graafs Museum
hier gehuisvest. De expositie ‘Vensters
op het Graafs erfgoed’ neemt u mee in
de geschiedenis van Grave vanaf de
steentijd tot het heden. Bekijk de
website voor meer informatie over
de lopende tentoonstellingen en
openingstijden: graafsmuseum.nl

3

Deze voormalige kapel
dateert uit 1526 en is nu de
Protestantse kerk en een
multifunctioneel centrum.
De kerk ligt op een historische
plek in het centrum van Grave,
naast het oude Begijnhof dat
vlak voor het einde van de
13e eeuw werd gesticht.

Militaire Kazematten
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Gebouwd In 1936 om de Maasbrug bij Grave te beschermen,
hebben deze militaire kazematten nog steeds hetzelfde
uitzicht als toen. Tijdens Operatie Market Garden bij de
bevrijding van Grave in de Tweede Wereldoorlog hebben zij
een sleutelrol gespeeld. Een bezoek aan dit onderdeel van
het Graafs KazemattenMuseum is zeer de moeite waard.
Voor openingstijden zie graafskazemattenmuseum.nl
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8

Fiets of wandel langs de
Kazematten en het Gemaal van
Sasse over de dijk naar Oud Velp.
De drie kerktorens zijn prominent
zichtbaar in de verte en nodigen
u uit om naar de voormalige
kloosters van de Moniale
Redemptoristinnen en de
Kapucijnenpaters te komen.
Het kleine Vincentius kerkje is
nu een centrum voor kunst en
cultuur. Informatie over
exposities en concerten vindt
u op kunstinhetkerkje.nl

Het eerste stadhuis van Grave is in de
13e eeuw op deze plek gebouwd. Het
historische gebouw is inmiddels naar
de staat van 1730 gerestaureerd en is
nu een populaire trouwlocatie. Daarnaast
is hier ook Tourist Information Grave
gevestigd. Zij helpen u graag.
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