
 

 
 

Fietsroute Pelgrimage langs Maas en bos 

 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

          
 

Start- en eindpunt: Kloosterhotel / Restaurant St. Joseph, Kloosterstraat 10 in Tienray 

Pauzeplaats na 19 km: Theetuin De Roode Vennen, Horsterweg 20 in Broekhuizen 

Afstand: 29 km 

 

Een fietsroute door het afwisselende Noord-Limburgse landschap met een heilzame werking 

voor lichaam en geest. Je start bij Kloosterhotel St. Joseph in het dorp Tienray, dat al vanaf 

de 19
e
 eeuw een belangrijk bedevaartoord is. Je steekt de Maas over en komt door het dorp 

Arcen waar op een voormalig kloosterlandgoed een thermaalbad is gesticht. Nadat je de Maas 

nogmaals bent overgestoken kun je in Lottum genieten van alles wat met rozen te maken 

heeft. Pauzeren kan bij Theetuin de Roode Vennen, waar je ook de prachtige tuinen kunt 

bewonderen. 

 

Routebeschrijving 

R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid 

 

1. Verlaat Kloosterhotel / Restaurant St. Joseph en ga L richting de kerk (zie A en B). 

 

2. Neem de tweede weg L. Volg KP 53. 

 

3. Na KP 53 fiets je richting KP 52. Na ca. 1,5 km kom je bij een kruising met aan je 

rechterhand het straatnaambord 'Krienestraat'. Ga hier R. 

 

4. Neem de eerste weg R (Belsberg). Volg KP 57. 

 

5. Na KP 57 volg je KP 56. 

 

6. Na KP 56 volg je KP 70 (oversteken met het veer). 

 

7. Na KP 70 volg je KP 93 (zie C en D). 

 

8. Na KP 93 volg je KP 92. 

 

9. Na KP 92 volg je KP 91 (oversteken met het veer). 

 

 



 

10. Na KP 91 fiets je richting KP 90. Na het passeren van de basisschool neem je de tweede 

weg R (Ulsheggerweg) (zie E). 

 

11. Neem de eerste weg L (Stokterweg). 

 

12. Aan het eind R op de voorrangsweg. 

 

13. Na ca. 50 meter direct weer L (Roamweg). 

 

14. Neem de eerste weg L (blijft Roamweg). Volg KP 90 tot je in het bos de borden met 

'Theetuin de Roode Vennen' ziet staan. Volg deze borden richting de pauzeplaats van deze 

route (zie F). 

 

15. Verlaat Theetuin de Roode Vennen aan de andere zijde en ga L op de voorrangsweg. 

 

16. Neem de eerste weg R (Vonkelweg). 

 

17. Aan het eind R. 

 

18. Neem de eerste weg R (Hombergerweg). Volg KP 90 (zie G). 

 

18. Na KP 90 volg je KP 89. 

 

19. Na KP 89 volg je KP 54. 

 

20. Bij KP 54 vóór de kerk R aanhouden (Kloosterstraat). 

 

21. Na ca. 100 meter ligt Kloosterhotel / Restaurant St. Joseph aan je rechterhand. 

 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg 

A. Kloosterhotel / Restaurant St. Joseph 

Het Kloosterhotel / Restaurant St. Joseph is gelegen in het rustig dorpje Tienray. Het ligt op 

fietsafstand van de prachtige natuurparken 'De Maasduinen' en 'De Kasteelse Bossen', waar er 

veel mogelijkheden zijn voor recreatie. Tienray is omgeven door een aantal mooie pittoreske 

dorpjes en biedt daarom een goede omgeving voor fietsers en wandelaars. Theaters en musea 

liggen allemaal binnen een korte afstand en om te winkelen kunt u terecht in Venlo, Venray, 

Düsseldorf en Mönchengladbach. Het grootste  winkelparadijs van Europa 'Centro' in 

Oberhausen is ook gemakkelijk bereikbaar, dit overdekte winkelparadijs is absoluut een bezoek 

waard. Voor meer informatie klik hier 

 

B. Tienray 

KP 54 ligt bij de R.K. Kerk O.L.V. Troosteres der bedrukten. Al in 1485 is er op deze plek sprake 

van een Mariakapel. In 1877 werd een neoromaanse kerk gebouwd met daarbij een 

processiepark met kruiswegstaties. Ook werd een kapel gebouwd met een kopie van de grot 

van Lourdes. Duizenden bedevaartgangers gaan vanaf die tijd de kerk bezoeken. Paus Pius IX 

geeft Tienray officieel toestemming voor het dragen van de titel 'Klein Lourdes'. 

http://www.hoteltienray.nl/


 

C. Hertog Jan Brouwerij 

Na KP 70 fiets je langs het markante gebouw van de Hertog Jan Brouwerij. In 1915 waren het 

vier bevriende bierbrouwers uit de omgeving van Arcen die 'Stoombierbrouwerij de 

Vriendenkring' oprichtten. Na een eeuw van overnames, naamwisselingen, goede tijden en 

slechte tijden, staat op dezelfde plek nog altijd de brouwerij waar het ooit begon. Als je langs 

de brouwerij fietst ruik je de kenmerkende geur van mout, dat een belangrijk onderdeel is van 

het bierbrouwproces. Hertog Jan bier is vernoemd naar Hertog Jan I van Brabant (13
e
 eeuw). 

 

D. Arcen 

Na KP 70 fiets je het dorp Arcen binnen dat bekend staat om zijn thermaalbad. Dit kuuroord 

werd gesticht door de paters van Marianhill die een nieuwe bestemming zochten voor hun 

landgoed. In 1987 werd op honderden meters diepte een bron met thermaalmineraalwater 

gevonden. De route leidt je ook langs Kasteel Arcen. Deze voorburcht is in 1653 gebouwd door 

de heer van Arcen, Marcelis van Gelder. De burcht staat op de plek van een ouder kasteel dat 

in 1646 werd verwoest. Na het passeren van Kasteel Arcen fiets je langs de Wymarse molen. De 

molen hoorde bij kasteel Arcen en kon oorspronkelijk worden gebruikt als graanmolen en als 

oliemolen. De Wymarse molen is opengesteld voor publiek. 

 

E. Lottum 

Na KP 91 fiets je het dorp Lottum binnen. Lottum staat bekend als het rozendorp van 

Nederland omdat 70% van alle Nederlandse rozen hier vandaan komen. Om de twee jaar wordt 

in augustus het rozenfestival georganiseerd. Tijdens dit festival kunnen de bezoekers genieten 

van miljoenen rozen die op allerlei manieren worden gepresenteerd. 

 

F. Theetuin de Roode Vennen 

Theetuin de Roode Vennen  vormt samen met de oranjerietuin, een groente- en pluk tuin en 

boomgaard het kleurrijke centrum van het nieuwe landgoed de Roode Vennen. Vanaf het 

verhoogde terras  heeft u aan alle kanten zicht op de tuin en natuur. Hier ervaart u  de rust, de 

kleuren, geuren en het ritme van de seizoenen. De gastvrije ontvangst, de heerlijke koffie, de 

keuze uit de lekkerste theeën en het huisgemaakte gebak maken de beleving compleet. 

Theetuin deRoode Vennen  ligt direct aan natuurgebied Het Schuitwater en is een mooie 

uitvalsbasis voor het maken van wandelingen en fietstochten in de omgeving. Er is een ruime 

parkeerplaats aanwezig, aansluiting op diverse fiets- en wandelroutes. Voor meer informatie 

klik hier 

 

G. Natuurgebied Schuitwater 

Fietsend richting KP 90 kom je door natuurgebied Schuitwater. Dit zeer gevarieerde 

natuurgebied heeft elzenbroekbossen, moerasvegetatie, open water en vochtige gras- en 

hooilanden. Het open water in het gebied wordt gevoed door kwel. Het is bijzonder helder en 

heeft een rijke vegetatie. Een ‘knuppelpad’ (een houten vlonderpad) doorkruist de 

broekbossen. In het Schuitwater komen ook zeer droge gebieden voor. Ze bestaan uit 

kleinschalige loof- en naaldbossen, voedselarme graslanden, droge en vochtige heideterreinen 

en een aantal vennen. Het gebied wordt begraasd door paarden. Bron tekst: Staatsbosbeheer 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. 

http://www.deroodevennen.nl/
http://www.fietsenwandelweb.nl/

