Fietsroute Witte Vennen – Ruundje Maasduinen & Peel.
Door het Maasdal en het Nationaal Park “de Maasduinen”. Via (fiets)pontjes en door bossen,
voor een klein deel over (goede) onverharde wegen. Vele mooi gelegen rustpunten. Natuur en
nog eens natuur!!! Afstand 44 km. Pas op, fietspontje oktober t/m maart uit de vaart!
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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
richting Wanssum.
Na 300 m. drukke verkeersweg voorzichtig oversteken en de Pluisbergweg in.
Na poort “Waterschapsbedrijf Limburg” LA het pad langs de sportvelden volgen.
Einde van dit pad voor de voetbalvelden LA tot aan einde van de Bergboslaan, hier RA
Bergweg, wordt later Beeteweg, volgen tot in Blitterswijck.
Bij kapelletje en bord voorrangskruising RA, hierna eerste LA, Jan Franssenstraat.
Einde RA, voor kerk weer RA, eerste weg LA, Veerweg.
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 LA Geijsselberg.
Na ongeveer 2 km gaat u de eerste weg RA (bij kapelletje).
Bij het voorrangsbord steekt u voorzichtig schuin de drukke Provinciale weg over, u laat
restaurant De Grote Waaij links liggen en u bent op de Kevelaarsdijk.
Eerste weg LA Bergweg, gaat over in grintweg. Aan het einde komt u uit bij knooppunt 65
Hier gaat u RA het fietspad op richting knooppunt 29. Na 750 m. gaat u LA het bos tot aan
knooppunt 29. Hier volgt u de route LA richting knoopunt 30.
Waar route 30 linksaf staat aangegeven volgt u het fietspad rechtdoor langs het prachtige
Reindersmeer. U passeert de vogelspothut en het trekpontje naar de overkant van het meer.
Na de lange houten brug LA tot aan asfaltweg Bosserheide, hier RA (hier ook het
bezoekerscentrum Nationaal Park Maasduinen voor een kopje koffie met prachtig uitzicht).
Aangekomen bij knooppunt 80 gaat u richting knooppunt 81.
Na ongeveer 1 km gaat u direct na de begraafplaats LA, Valkstraat, eerste weg LA
Kerkuil. Einde LA en meteen RA zandweg in. Deze zandweg gaat over in een asfaltweg.
Aan het einde van deze weg steekt u voorzichtig de drukke Provinciale weg over.
Na 100 m. gaat u in een flauwe bocht RA en aan het einde van deze weg weer RA.
Aan het einde LA, u fietst nu door Oud-Bergen. Volg na de kerk de weg naar
Vierlingsbeek (Maasstraat) en steek via het veerpont de Maas over richting knooppunt 40.
Bij knooppunt 40 (direct aan overkant Maas) gaat u richting knooppunt 55 en vervolgens
richting knooppunt 54
Volg route 54 door Vierlingsbeek richting Overloon, voor het spoor passeert u een prima
koffiehuis "Zo Thuis". Steek vervolgens de spoorlijn over.
Volg het fietspad over 1 km, bij knooppuntbord 44/39 gaat u LA. Fietspad gaat over in een
weggetje, aan het einde hiervan RA tot bij voorrangsbord, hier RA richting knooppunt 50.
Na viaduct over de A 73 LA fietspad "Overloonse Duinen" tot aan knooppunt 50. U staat
nu voor het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum.
Ga nu LA richting knooppunt 45. Na het museum vindt u op het museumplein enkele
horecazaken en souvenierswinkels. Bij eerste kruising LA de Raaijweg in.
Aan het einde van deze weg LA het fietspad op richting Venray.
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Direkt na bord Venray LA een stukje "Peel en Maasroute" volgen, dan eerste onverharde
weg LA (Makkenpad). Op deze weg steeds rechts aanhouden (dus niet de Paul
Burgmanstraat nemen) tot aan een asfaltweg, hier RA de Dr. Kortmannweg in.
Aan einde weg rotonde oversteken, weg vervolgen tot knooppunt 17.
Hier LA richting Knooppunt 16. Na het viaduct met de A 73 gaat u rechtdoor door het
centrum van Oostrum.
Aan het einde van het dorp pikt u de route richting knooppunt 51 op tot aan het Parc.
Hé, hé, eindelijk weer thuis !!!!
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