Fietsroute Witte Vennen West. Door Venray en haar kerkdorpen, door de ontgonnen
Peel met haar bossen en uitgestrekte landerijen, langs paarden, pony’s en ander vee. Deels
over goede onverharde wegen. Vele mooi gelegen rustpunten. Afstand 49 km (of 38 km).
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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 LA tot aan knooppunt 16.
Volg vanaf hier de route 17 om Oostrum heen en door Venray tot aan knooppunt 17.
Volg vanaf hier de route 18 door Venray en zijn buitenwijken tot aan knooppunt 18.
Volg vanaf hier de route door Merselo tot aan knooppunt 14.
Steek hier voorzichtig de drukke weg over. Volg Rozendaal de Ballonzuilbossen in.
Rustpunt bij het Ballonzuil monument, ga vervolgens voor deze zuil LA de zandweg
in.
Na 1,5 km gaat deze zandweg over in verharding (Zwartwater).
In flauwe bocht LA fietspad op en dit fietspad vervolgen langs drukke verkeersweg.
Net voor grote kruising LA voorzichtig drukke weg oversteken, RA en LA en
fietspad door bos vervolgen richting IJsselsteyn.
Na ongeveer 1 km bij bankje (rustpunt) LA onverharde weg Testrik in. Bij boerderij
(rustpunt) gaat deze weg over in de verharde Testrik. Einde hiervan RA Ossendijk.
Bij kruising met bankje (rustpunt) LA Bakelsedijk, gaat over in Veldstraat.
Na bord Merselo RA Schaapskuil, aan het einde RA Haag.
Eerste weg LA Weverslo. Na ongeveer 1 km rustplaats bij de brug aan het
Loobeekdal.
Weg blijven vervolgen tussen enkele boerderijen door (gehucht Weverslo) tot na
bruggetje, hier LA Janslust (rustpunt bij bankje).
Einde RA, Kiekweg, bij voorrangsbord drukke verkeersweg voorzichtig oversteken.
U zit nu op de Lemmenweg, verderop kruising oversteken, aan het einde bij
knooppunt 19 rustpunt bij kapelletje.

Vanaf hier heeft u de keuze voor de 49 km route, ga dan naar 26 of de 38 km route, ga
dan verder bij 22.
22
23
24
25
26

Ga hier LA richting knooppunt 5 naar Leunen en volg deze route tot aan een
voorrangskruising.
Bij deze voorrangskruising LA en direct weer RA Brienshoekweg, gaat over in
Laagriebroekseweg.
Na ongeveer 1 km gaat u LA de Locht in, einde weg RA, eerste weg LA Koepas,
einde LA Riebroekseweg.
U gaat onder de A 73 door en neemt hierna de tweede weg verharde LA Pauwweg en
u springt nu naar punt 39.
Ga hier RA en vervolg de route tot aan knooppunt 3. Ook hier in het gehucht Veulen
kunt u even op adem komen. Op zondag koffie verkrijgbaar bij café - zaal 't Veulen.
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Vervolg de route LA tot aan knooppunt 4. U passeert "Boerderij 't Platteland" met
boerderijwinkel, terras achterom met koffie en fris, dieren en speeltjes.
Bij dit knooppunt gaat u RA richting knooppunt 41 (dus niet helemaal naar 41).
Einde weg voor de bosrand LA Schadijkerpeelweg.
Eerste weg RA Loofhoutweg. Aan het einde van deze onverharde weg komt u weer
in de bewoonde wereld, ga hier LA St. Maartensweg.
Kruising oversteken Kempweg, meteen eerste LA Campsbosweg.
Einde van deze weg LA Molengatweg.
In flauwe bocht bij bankje (rustpunt) LA zandweg in (Grensweg), u passeert het
natuurgebied “de Castenrayse Vennen”.
Eerste verharde weg RA Middelijkseweg.
Einde weg RA Lollebeekweg, net voor kom Castenray LA Steegkamp.
Bij voorrangsbord drukke weg voorzichtig oversteken, Wusterweg.
Einde weg bij bankje (rustpunt) RA Sinnesstraat, meteen na het viaduct over de A 73
LA Bremmenkamp.
Einde weg RA, eerste LA Pauwweg.
Einde weg bij voorrangskruising LA fietspad op en na 100 meter spoorlijn
oversteken, verderop linkse bocht blijven volgen.
Voor rotonde RA Sparrendreef. Na ongeveer 1 km RA, weer thuis!!! hè hè.
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