
 

Passantenhaven Cuijk-centrum  

De Romeinen hadden vroeger al in de gaten dat Cuijk strategisch aan de Maas ligt. 

Ook de huidige watertoerist heeft Cuijk-centrum ontdekt. De passantenhaven van 

Cuijk ligt tegen het centrum aan met alle voordelen van dien. Lekker makkelijk want u 

hoeft niet ver te lopen voor uw inkopen. De meeste bezoekers combineren hun 

boodschappenrondje met een bezoek aan het Ceuclum museum en de Beeldentuin. 

Bent u sportief en houdt u van de natuur? U kunt dan vanaf de passantenhaven, via 

het Laarzenpad langs de Maas, naar het de kloostertuin van Sint Agatha wandelen, 

de terugweg kan over de dijk. Dit is een prachtige tocht van ongeveer 6 kilometer. 

Shoppen 

Winkelcentrum de Maasburg is ideaal voor uw boodschappen. Onderweg komt u 

langs bakkerij Loeffen, de Viswinckel en de Boerderijwinkel Verdaasdonk. De 

gebakken vis van de Viswinckel is regionaal vermaard. Tip: Bij Via Cannella 

woonwinkel kunt u zich laten inspireren. Via Cannella is een geselecteerd adres van 

VT-Wonen en behoort tot één van de mooiste winkels van Nederland.  

Terrassen 

De Maaskade is enkele meters verwijderd van het Maasplein waar de sfeervolle 

terrassen zijn van Cuijk. Aan dit plein vind je de Schouwburg, Industry Bioscoop, 

restaurants en cafés. Andere horeca hotspots zijn het Louis Jansenplein en de 

Looierij. De laatste lunchroom is gehuisvest in een oude leerlooierij. Bijna 

vergeten…………restaurant Horizon heeft zijn terras tegen de dijk. Hier heeft u een 

prachtig uitzicht over de meanderende Maas, de Mookerheide, de Sint Jansberg en 

het Duitse Reichswald.  

 



Cultuur 

Op loopafstand kunt u de Martinuskerk en het Ceuclum museum (Romeinen) 

bezoeken. Laat u verwonderen in de Beeldentuin en geniet van de rust in de 

Heemtuin. In de Kerkstraat is er veel industrieel erfgoed. Café de Kansas is een café 

met een bijzondere ambiance in een oude sigarenfabriek. De Looierij is een oude 

stoere fabriek waarin lunchroom de Looierij is gehuisvest.  

 

Voorziening in de buurt van de Maaskade: 
1. Toeristisch Informatie Punt (VVV) - achter het viaduct.- openingstijden 
2. Schouwburg en Industry Bioscoop 
3. Terrassen  
4. Fietsoplaadpunt bij het TIP (VVV) 
5. Cultuurstraat 
6. Gratis parkeren (24 uur) 
7. Winkelcentrum 
8. Passentenhaven 

 

http://www.agendacuijk.nl/activiteit/

