
Fietsroute Witte Vennen Oost. Door het Maasdal en via het Nederlands - Duitse grensgebied 

naar de oude Duitse bedevaartstad Kevelaer. Via fietspontje en Maasbrug, door het Nationaal 

Park “de Maasduinen”. Deels over goede onverharde wegen. Vele mooi gelegen rustpunten. 

Afstand 51 km. Dagfietstocht met lunch in Kevelaer!! (mogelijk Pasen tot eind sept. 2012) 
 

1  Fiets ons terrein af, ga RA het fietspad op tot aan knooppunt 51, vervolg de route over 

ongeveer 2 km. richting knooppunt 52 tot bij een stopbord. U gaat hier LA het fietspad op. 

2 Na 300 m. drukke verkeersweg voorzichtig oversteken en de Pluisbergweg in. 

3  Na poort “Waterschapsbedrijf Limburg” LA het pad langs de sportvelden volgen. 

4  Einde van dit pad voor de voetbalvelden LA tot aan einde van de Bergboslaan, hier RA 

Bergweg, wordt later Beeteweg, volgen tot in Blitterswijck.  

5 Bij kapelletje en bord voorrangskruising RA, hierna eerste LA, Jan Franssenstraat.  

6 Einde RA, voor kerk weer RA, eerste weg LA, Veerweg. 

7 Bij Tante Jet aan de Maas ( kopje koffie? ) nemen we het fietspontje naar de overkant van 

de Maas. Hier eerst een stukje onverhard pad, aan het einde hiervan bij knooppunt 15, RA. 

8 Vanaf hier volgen we het fietspad langs de Maas richting Arcen. Mooi rustpunt met 

prachtig uitzicht op de Maas. Na ongeveer 1 km. bij bord “fietspad” gaat u rechtdoor en 

volgt u de zandweg langs de Maas tot aan de Provinciale weg, hier RA het fietspad op.  

9 Dit fietspad langs deze drukke weg (slechts ongeveer 2 km.) volgen, dan voorzichtig LA 

de Provinciale weg oversteken richting knoopunt 73.  

10 U bevindt zich nu op de Twistedenerweg die voert door landgoed “de Hamert”. 
 

Langs deze weg vindt u verschillende parkeerplaatsen vanwaar u een wandeling kunt maken door het 

Nationaal Park de Hamert, met aan de linkerkant het Pikmeeuwenwater, rechts  van de weg een 

moeraswandelroute en aan het einde van de weg links het natuurpark Heerenven. 
   

11 Bij knooppunt 73 gaat u rechtdoor. Na ongeveer 1 km. komt u in Duitsland.  

12 Tweede weg RA, Am Vennkamp. Einde van deze weg rustpunt bij kanaal.     

13 Bruggetje oversteken en bospad volgen tot de eerste kruising in het bos, hier LA. 

14 Dit pad blijven volgen tot u aan het einde terechtkomt bij Intermarkt Thielen, hier LA en 

de weg over het terrein volgen, bruggetje over en aan het einde van de weg RA. 

15 Bij voorrangskruising LA het fietspad op. U fietst door Twisteden (met mooie rustpunten 

op het kerkplein of iets na de kerk links op de ”Dorfplatz” of in een van de Gaststubes). 

16 Na het dorp RA het fietspad op naar Kevelaer. Om deze kruising ligt het speelpark 

“Irrland”. Steek na enkele kilometers een drukke verkeersweg over. 

17 Bij verkeerslichten in Kevelaer oversteken richting “Stadtmitte”. Fiets in de richting van 

de grote kerktoren. Hier ligt het prachtige kerkplein. 
  

Bezoek het toeristische hart van deze bedevaartplaats met zijn Basiliek, Kerzenkapelle, andere 

kapelletjes, openlucht kerk,  monumenten en de vele winkels en restaurants. 
 

18 Vanaf het kerkplein neemt u tegenover de Mariakapel de “Amsterdamer Straße”. Einde 

LA, direkt weer RA de Hubertusstraße in en volgen tot voorbij bord stadsdeel Keylaer.  

19 In flauwe bocht LA Byfangsweg – Keylaer, voor windtubine LA, eerste weg weer RA.  

20 Met deze lange weg die deels door de bossen loopt komt u in Wemb, bij voorrangsbord 

RA en eerste weg direct na de kerk weer LA. 

21 U bevindt zich nu in de Schulstraße die overgaat in de Schafweg. 

22 Eerste weg bij molen LA, einde weg RA door gehucht Am Bruch. 

23 Weg langs de bosrand blijven volgen tot aan het einde bij een overdekte pauzeplaats. 

24 Hier LA, na beekje drukke voorrangsweg voorzichtig oversteken en RA het fietspad op. 

25 Na 200 m. bent u weer terug in Nederland. 

26 Bij Restaurant ”de Wellsche Hut” (kopje koffie op terras!!) het fietspad richting Well 

volgen aan de overkant van de weg, richting knooppuntennetwerk.  

 



27 Fietspad volgen richting knooppunt 29 (voorzichtig voorrangsweg oversteken). 

28 U fietst langs het Reindersmeer. Bij knooppunt 29 naar knooppunt 65.  

29 Bij knooppunt 65 gaat u naar knooppunt 66. Via het kasteel komt u in oud Well.  

30 Bij knooppunt 66 LA richting knooppunt 71.  

31 Vlak voor de hoge Maasbrug blijft u echter de weg rechtdoor volgen de brug omhoog. 

Boven aangekomen gaat u LA het fietspad richting Wanssum op. 

32 Voor voorrangsweg weer LA fietspad richting Wanssum/Venray tot bij de rotonde in 

Wanssum, hier LA richting Meerlo. 

33 Na enkele kilometers en na bruggetje RA richting Oirlo (Holstraat) tot aan knooppunt 51. 

34 Vervolg route richting knooppunt 16. Daar is de rode glijbaan, hè, hè, eindelijk weer thuis! 

 

 


