
▲ Informatiebalie

Het Toeristisch Informatiecentrum biedt ...

•  Algemene informatie over bezoek aan en verblijf in 
Ravenstein en omgeving.

•  Arrangementen voor een ‘Dagje Ravenstein’.  
E-mail: dagjeravenstein@toerismeravenstein.nl 
Telefoon: 06-2066 5740

•  Informatie over de geschiedenis van Ravenstein en 
omgeving.

•  Evenementenkalender.

•  Wandelroutes en fietstochten door de oude vestingstad  
en de mooie omgeving.

•  Diverse producten van Ravensteinse bodem, speciale 
cadeauartikelen en Ravensteinse cadeaubonnen.

▼ Hertogswetering

Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein (TIR)

Ligging
Tussen Nijmegen en ’s-Hertogenbosch, gelegen aan de 
Brabantse kant van de Maas, is het stadje bereikbaar via de 
A50 of met de trein.

Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein (TIR)
Het Raadhuis
St. Luciastraat 2
5371 AS Ravenstein
Telefoon: 0486-411306
E-mail: info@toerismeravenstein.nl
Website: www.toerismeravenstein.nl

Openingstijden
April t/m september: 
maandag t/m zaterdag  10.00-16.30 uur
zondag    11.00-16.00 uur
Oktober t/m maart: 
maandag t/m zondag  11.00-16.00 uur



Vestingstadje
Twee oude stadspoorten staan voor u open naar het 
gastvrije stadje. Rond 1360 ontstond rondom het ‘stein’ een 
vestingstad aan de Maas. In 1817 beval de landsregering de 
sloop van het slot waardoor alleen nog grachten herinneren 
aan de ‘kasteelse plaats’. Maar een deel van de oude vesting, 
het Bolwerck Philips van Kleef uit 1509 is weer zichtbaar 
gemaakt en het stratenplan verraadt de architectuur van de 
latere, 17e eeuwse verdedigingswerken.

▲ Gezicht op Ravenstein

Kunst en cultuur
Ravenstein heeft u veel te bieden op het gebied van kunst en 
cultuur. Naast de schoonheid van het stadje zelf, zijn er 
regelmatig concerten en tentoonstellingen. 
Gedurende het jaar vindt er in Ravenstein een groot aantal 
evenementen plaats.

▲ Maasdijk bij Dieden

Recreatie
De omgeving met vele dorpjes, natuurgebieden en bossen is 
alleszins een bezoekje waard. U kunt er naar hartelust 
wandelen en fietsen. Voor een langer verblijf zijn er voldoende 
recreatiemogelijkheden.

▲ Herperduin

Ravenstein heeft te bieden ...
•  Stadswandeling onder leiding van een deskundige 

gids van de Heemkundekring Land van Ravenstein
 06-36000252 – www.heemkunderavenstein.nl
•  Stellingmolen De Nijverheid, met rondleidingen
 0486-412163 – www.molenravenstein.nl
•  Exposities en concerten georganiseerd door de 

Stichting Cultuur Ravenstein in de Garnizoenskerk 
(NH) – www.cultuurravenstein.nl

•  Leerlooierijmuseum en stadstuin met mogelijkheid 
voor een rondleiding 0486-460667

 www.leerlooierijravenstein.nl
•  Wilskracht Stadsbrouwerij Ravenstein
 Molensingel 6, 5371 AW Ravenstein
 Lokale brouwerij, ambachtelijk gebrouwen bier, terras 

en streekproduktenwinkel
 www.wilskrachtstadsbrouwerijravenstein.nl
•  Jaarlijkse evenementen zoals:
-  SunGrooves Festival
 www.sungrooves.nl
-  Ravensteinse Fotodagen
 www.ravensteinsefotodagen.nl
•  Voor meer evenementen en activiteiten zie de 
 Evenementenkalender www.toerismeravenstein.nl


