
Auto/motorroute Noord-Limburg, door het Maasdal met mooie dorpjes, dwars door de 

ontgonnen Peel. Verschillende mooi gelegen rustpunten. Afstand 100 km, duur +/- 3 ½ uur 

 

1  Verlaat ons terrein, ga LA, einde RA, steek rotonde over en ga voor de kerk RA, 

richting Geysteren. 

2 Na Geysteren LA richting Maashees, bij kruising met bord “einde voorrangsweg” RA, 

vervolgens bij kerk LA richting Holthees. 

3 In Holthees derde weg RA Kapelstraat. Aan linkerkant pauzeplaats bij Maria kapel.  

4 Einde weg bij T-splitsing LA en direct weer RA richting Groeningen. 

5 Einde weg LA, na 200 meter RA Maasstraat. Eerste weg LA Passtraat. 

6 Einde RA Veerweg tot aan het veerpontje. Hier de Maas oversteken naar Afferden. 

7 Aan overkant einde weg RA richting Venlo, direct weer LA richting Afferden.  

8 Deze weg vervolgen richting Siebengewald, u passeert golfbaan Bleijenbeek.   

9 Einde RA richting Nieuw-Bergen. Na 1 km. tweede verharde weg LA Ceresweg. Na 

ongeveer 3 km pauzeplaats met speeltuin bij Eendenmeer en een prachtige 

wandelroute om het meer. 

10 Na pauzeplaats nog 5 km. deze weg vervolgen dan RA richting Well (Wezerweg).  

11 Einde LA, direct weer RA Well in, Kasteellaan (eerste insteek overslaan). U passeert 

kasteel Well. Einde LA (misschien een goed moment voor koffie in Oud-Well?).  

12 Juist voor de hoge Maasbrug RA richting voet-fietsveer Blitterswijck.  

13 Voor kapelletje RA en de weg langs de Maas blijven volgen. 

14 Einde weg bij bord voorrangsweg RA.  

15 Na 6 km. RA Broekhuizen, dan richting Arcen volgen. Pauzeplaats in gezellig 

centrum met kasteeltuinen, watermolen en terrassen aan de Maas. 

16 Weg vervolgen, bij voorrangsbord RA, eerste RA naar het veerpont richting Lottum. 

17 Maas oversteken. In het rozendorp Lottum LA richting Venlo.  

18 Ongeveer 1 km. na einde kom RA Houthuizerweg. Einde weg bij voorrangsbord LA.  

19 Bij voorrangsbord RA spoor over. U passeert de A 73, hierna RA en direct weer LA 

richting Sevenum.  

20 In centrum Sevenum 400 m. na kerk LA richting Kronenberg ( slecht aangegeven) en 

deze richting blijven volgen. In Kronenberg weg vervolgen richting Evertsoord.   

21 Rotonde oversteken en richting Helenaveen aanhouden. 

22 In Helenaveen bruggetje oversteken en meteen RA richting Griendtsveen. Onderweg 

eerst langs een boerderij met ambachtelijke ijs, iets verderop parkeer- plaats voor 

wandeling (5 km.) langs de kanalen als overblijfselen van de turfstekerij.  

23 Weg vervolgen naar Griedtsveen. Parkeer de auto voor schaftlokaal de Morgenstond  

(waar je ook heerlijk kunt eten) en wandel door het dorpje met zijn zandweggetjes, 

vaarten en sloten, ophaalbruggen en de directiewoningen uit de turfstekerstijd. 

24 Vervolg de Helenaveenseweg. Na het dorp LA richting Deurne en meteen weer RA 

het spoor over (Ysselsteynseweg). 

25 Onderweg passeert u de Duitse Militaire Begraafplaats wat een bezoek meer dan 

waard is. Zeer indrukwekkend met z’n 30.000 kruisjes op een immens grasveld. 

26 In Ysselsteyn bij voorrangsbord LA en meteen weer RA (Ysselsteynseweg).     

27 Vervolg de weg tot Heide, na gemeenschapshuis “de Gelderkoel" bij kapelletje “Ave 

Maria” links aanhouden. 

28 Na Heide bij de rotonde RA. Na het viaduct over de A 73 bij de tweede rotonde RA 

en direct weer LA. Hé, hé, eindelijk weer thuis!! 



 


