Fietsroute Witte Vennen Zuid. Door bossen en oude maasdorpjes, langs bloem- en
fruitkwekerijen, historische kapellen en vele mooi gelegen rustpunten. Afstand 35 km.
1 Fiets ons terrein af, ga RA en volg de route tot aan knooppunt 51.
2 Ga hier LA en weer de eerste weg RA Vosseveen.
3

Bij T-kruising LA asfaltweg blijven volgen tot aan kruising, hier oversteken, Gagel.

4 Einde RA, onverharde weg volgen tot St. Goarkapel uit 1662, hier eerste rustplaats.
5 Fietspad vervolgen langs slootje en aan het einde LA. U passeert een oude grafheuvel
van 700 jaar voor Christus.
6 Einde weg LA tot aan bord voorrangskruising, hier LA fietspad op richting Wanssum.
7 Na 300 m. drukke verkeersweg voorzichtig oversteken en de Pluisbergweg in.
8 Na poort “Waterschapsbedrijf Limburg” LA het pad langs de sportvelden volgen.
9 Einde van dit pad voor de voetbalvelden LA tot aan het einde van de Bergboslaan, hier
RA Bergweg, wordt later Beeteweg, volgen tot in Blitterswijck.
10 Bij kapelletje en bord voorrangskruising RA, hierna eerste LA, Jan Franssenstraat.
11 Einde RA, voor kerk weer RA. Vanaf hier route 58 volgen.
12 U komt op de Veerweg langs Tante Jet aan de Maas, tijd voor een heerlijk kopje koffie.
13 Route vervolgen tot aan knooppunt 58, hier rechtdoor richting knooppunt 57.
14 Bij knooppunt 57 in het centrum van Broekhuizenvorst, rustpunt op het kerkplein.
15 Vervolgens na het plein LA richting Broekhuizen, na ca. 0,5 km. RA de Roathweg in.
16 Einde RA, vanaf hier volgt u fietsroute 90. U passeert kiosk “de blauwe bes” (rustpunt)
en u gaat voor het “Tiroler Kruus ien de Roam” (rustpunt) RA richting knooppunt 90.
Halverwege het fietspad door het bos kunt u LA om een bezoekje te brengen aan de
Theetuin De Roode Vennen, prachtig gelegen in een klein parkje.
17 Bij knooppunt 90 vervolgt u de weg naar knooppunt 89.
Na honderd meter is er een parkeerplaats met de mogelijkheid tot een wandeling door het
fraaie natuurgebied Schuitwater, een natuurgebied rondom oude Maasarmen. Het gebied
bestaat uit moeras en broekbosvegetaties (met wandelpad over knuppelbruggetjes).
18 Bij knooppunt 89 vervolgt u de route naar knooppunt 54, u fietst langs het stiltegebied
“Tienraysche en Swolgender Heide”.
19 In Tienray gaat u op de kruising voor de kerk RA richting Meerlo (Kloosterstraat).
20 Na bord Meerlo de eerste onverharde weg LA, Elshout.
21 Einde RA, einde straat bij bord Meerlo en net voor hoofdweg LA, Leeuwerik (richting
P-Sporthal).
22 Bij bord einde Meerlo LA zandweg in, Stendert.
23 Einde LA De Cocq van Haeftenstraat. Derde straat (zandpad) RA, Den Staeling.
24 Einde LA, na 100 m. fietspad op en blijven volgen tot knooppunt 51.
25 Vanaf hier route naar knooppunt 16 volgen tot aan de rode glijbaan, hè, hè, weer
thuis!!!
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