Fietsroute Witte Vennen Noord, door bossen en lanen, langs boomkwekerijen,
roggevelden, historische kapelletjes en vele mooi gelegen rustpunten. 25 km (± 2 uur)
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Fiets ons terrein af, ga LA en na 20 meter weer RA door poortje “opengesteld…”.
Volg de weg door het laantje en over het terrein van Paschalis tot bij de T-kruising,
ga hier LA het fietspad op.
Steek de drukke verkeersweg voorzichtig over en ga LA het fietspad op.
Eerste weg RA Buskensven, gaat over in zandweg.
Aan het einde van deze zandweg bij T-kruising LA.
Einde weg voor oude boerderij met waterput RA.
Geijsterseweg. Volgen tot aan bocht. Begin Geijsterse bossen.

Let op ! Twee mogelijkheden. Vervolgt u de prachtige route door de bossen over
voornamelijk goede zandpaden, ga dan verder met 8. Neemt u de verharde weg richting
Geijsteren ga dan verder naar 17.
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Net na de bocht aan de bosrand LA en meteen weer RA het bos in (langs bord
“Landgoed Geijsteren”). Volg dit pad ongeveer 1 kilometer.
Aan het einde van dit pad rijdt u tegen een dikke kastanjeboom, ga hier links voor
de boom langs.
Bezoek de eeuwenoude gerestaureerde Rosmolen (watermolen en rustpunt).
U gaat in dezelfde richting weer terug het bos in en neemt op de driesprong bij het
bord "honden aan de lijn" het zandpad RA.
Na ongeveer 1 km. voor houten afsluitpaal LA. Dit bospad volgen tot Sint
Willibrorduskapel. Rustpunt.
Bij kapel tweede zandpad RA, laat het meest rechtse bankje dus links liggen.
Pad vervolgen. Over bruggetje rechtdoor. Dit pad gaat over in een verharde weg.
Blijven volgen tot einde weg. Hier RA St. Wilbertsweg.

U kunt op dit punt ook even een klein stukje linksaf gaan om een beekje met een kleine
watermolen te bezichtigen. Via een poortje kunt u bij het watermolenrad komen!!
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U passeert een volgend rustpunt bij het Onze Lieve Vrouwe kapelletje met de
schutroei van het Sint Willibrordusgilde van Geijsteren.
Na bord Geijsteren RA Graaf van Schellaertstraat. Einde weg LA.
Rustpunt in centrum Geijsteren bij doorkijkpaal.
Weg vervolgen, na “Eethoeve De Boogaard” LA richting Maashees.

Aan uw rechterhand wordt het kasteel van de baron, welke in de oorlog plat
gebombardeerd is, weer opgebouwd. Leuk om even te kijken!
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Na ongeveer 2 km. bij klein bordje “knooppunt 46” RA Op den Berg. Einde LA.
Tijd voor een kopje koffie op het terras van “de Watervogel”.
Weg vervolgen, bij voorrangsbord rechts aanhouden, richting knooppunt 46.
Bij kruising RA fietspad op naar Vierlingsbeek, richting knooppunt 57.
Na fabriek RA Kalverstraat in, deze gaat over in Hogeweg. Deze weg volgen
langs boomkwekerijen. Op kruising Hogeweg/de Weerd” rechtdoor. U passeert
een rustpunt bij het Mariakapelletje op de Weerd.
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Op kruising met bordje doodlopende weg LA. Bij voorrangsbord RA fietspad op.
Direct na bord Vierlingsbeek rustpunt bij oud watermolenrad aan rechterhand.
Weg voorzichtig oversteken en 100 meter terugfietsen, hier RA Sleybergweg.
Einde weg LA Kapelstraat in. Rustpunt bij Mariakapel in Holthees.
RA Gildestraat, brug passeren, voor de spoorlijn LA.
Rustpunt bij het oorlogsmonument aan de beek of bij de prachtige Sint Jozefkapel
uit 1699 in Smakt (Bedevaartplaats St. Jozef). Hier ook terras met koffie of fris.
Einde weg RA fietspad op richting Venray.
Na het bord Venray LA drukke weg voorzichtig oversteken.
Hotel/terras Asteria links laten liggen (kopje koffie op het terras), u passeert een
begraafplaats, na bord S-bocht LA de parallelweg Spurkterdijk in.
Eerste weg LA Rosmolenweg.
Na spoorwegovergang LA Zuiderbergweg, einde weg RA.
Na bord kom Oostrum RA, volg route 51 tot aan het Parc.
Na sportvelden RA, weer thuis!!! hè hè.
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