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De Spes Mea bij Cuijk
Het autoveer 'Spes Mea' (Mijn Hoop) over de Maas vaart van Cuijk naar Middelaar. Op een paar honderd
meter van de stad ligt de nieuwe veerstoep. De oudere pont is volledig gerenoveerd en ziet er nu als nieuw
uit, voorzien van alle snufjes. Per overzet kunnen 70 passagiers mee. Dagelijks worden omstreeks 500
passagiers overgezet, waaronder veel scholieren. Bruggen over de Maas liggen links en rechts ruim 6 km
verwijderd van het veer. De veerrechten zijn al eeuwen geleden verleend.
De Maas is ter plaatse 115 meter breed en kent behoorlijk veel scheepvaart. Een bijzonder mooie
regenrivier met eigen kenmerken, 925 km lang en somtijds veel water afvoerend. In het voorjaar
roodbruin vee, fluitenkruid, rietpluimen. Prachtige bomen in de flauwe bochten. Kribben. In de Maas een
groot aantal overzetveren.
Sinds begin mei 2006 vaart hier ook de pendelboot 'De Drie Provinciën', en wel tussen Boxmeer en Grave,
met tussenhaltes in Mook, Cuijk, Oeffelt en Gennep. Fietsen kunnen worden meegenomen. (zie voor de
dienstregeling: http://www.fietspendelboot.nl
Het veer bij Cuik.
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Cuijk is een oud stadje en dateert
waarschijnlijk uit de eerste helft van
de eerste eeuw: Ceuclum. Het was
toen een militaire versterking, een
castellum. Vanuit een fortificatie die
rond 320 werd opgetrokken kon de
brug over de Maas beschermd
worden. Deze maakte deel uit van de
heerbaan
van
Tongeren
naar
Nijmegen.
De
neogotische
parochiekerk uit het begin van de 20e
eeuw is gezichtsbepalend. De
gemeentetoren uit de 15e eeuw is interessanter. Het heeft een tijdje dienst gedaan als gevangenis. Nu is
het Historisch Museum Ceuclum erin gevestigd.
De streek, het Land van Cuijk, is boeiend. Het ligt tussen Peel en Maas. Vroeger was het een onbewoonde,
ontoegankelijke en verraderlijke barrière met vennen, moerassen, hei en berken. De Maas vormde een
natuurlijke versperring. Meteen aan de overkant begint het heuvelland. Overal kun je prachtig wandelen
en fietsen.
Zo is er de Maasheggen fietsroute van 25 km. Een route die speciale aandacht vraagt. De Maasheggen
dienden niet alleen om percelen van elkaar af te scheiden maar ook om slib van de overstromende Maas
vast te houden.Voorts is er het bekende Maas- en Peelliniepad. Dit pad van 122 km loopt door de mooiste
natuurgebieden van het Land van Cuijk, met bossen, heidegebieden, vennen, rivieren, uiterwaarden,
vestingstadjes en dorpen. De route sluit aan op het Pieterpad en is gekoppeld aan stations, onder meer van
Cuijk. Alle routes zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke vvvcuijk@regio-vvv.nl

