Afstand: 116.0 km. (Grasgroen)

Café Maaspoort Grave
Maasstraat 20
5361GG Grave
Telefoon 0486-420310
www.maaspoort-grave.nl

Vertrekpunt: Eetcafé De Maaspoort Grave
Eindpunt: Eetcafé De Maaspoort Grave
Knooppunten: Grave, Cuyk, Mookerplas, Nieuw Bergen, Venray, Nieuw Bergen, Mookerplas, Cuyk,
Grave

Knooppunt: Grave
Veer: Cuijk - Middelaar (nr. 32)
Bewegwijzering LF12a Maas- en Vestingroute volgen tot na het veer vanuit Cuijk op de Cuijksteeg,
knooppunt:
naar Mookerplas (rechtsaf, LF12a met aansluiting op LF3a richting Maastricht volgen)

Knooppunt: Cuyk
Bewegwijzering LF12a (variant die aansluiting geeft richting Maastricht) volgen tot op de Witteweg
op kruising met Heikantseweg/ Elzenstraat, knooppunt:
naar Nieuw-Bergen, richting Venlo (rechtsaf en bewegwijzering LF3a Maasroute volgen)

Knooppunt: Mookerplas
Bewegwijzering LF3a volgen tot Padd. 22685 aan de zuidkant van Nieuw- Bergen, op de kruising van
de Oude Baan met Vogellaan/ Ontginningsweg, knooppunt:
naar Venray, richting Eindhoven (rechtsaf)

Knooppunt: Venray
Veer: Bergen - Vierlingsbeek (nr. 27)

0,0 Vanaf Padd. 22685 richting Nieuw-Bergen inslaan: Vogellaan;
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0,4 eerste weg linksaf: Bergseheide;
0,8 voorrangsweg kruisen: Parallelweg en op driesprong rechts aanhouden;
1,4 aan het einde rechtsaf: Holshaeg (naambord aan het einde)
2,2 aan het einde linksaf: Kerkstraat (naambord aan het einde);
2,8 aan het einde linksaf en meteen rechtsaf naar het veer Bergen - Vierlingsbeek, overvaren;
4,0 aan de overkant van de Maas in VIERLINGSBEEK rechtdoor en op voorrangsweg linksaf, (horeca
en fietsenzaak);
4,5 na brug over riviertje rechtsaf: Sleijbergweg;
6,2 aan het einde linksaf: Kapelstraat, HOLTHEES;
6,8 aan het einde op voorrangsweg rechtsaf: Gildestraat (horeca);
7,1 vóór overweg linksaf richting Smakt;
7,6 in SMAKT eerste rechtsaf (horeca), spoorweg kruisen en linksaf: Pelgrimslaan;
8,2 op kruising rechtsaf: Loobeek;
8,7 eerste linksaf: Spurkt;
9,4 na tunnel onder autoweg rechtdoor;
10,4 op driesprong met Metaalweg rechtdoor: spurkt;
11,0 in bocht naar links rechtdoor, fietspad;
11,5 aan het einde linksaf richting Venray, fietspad langs weg;
13,5 VENRAY, op kruising rechtsaf: Noordsingel, met fietspad;
13,9 op rotonde linksaf (dus driekwart rond): Westsingel;
14,8 na kruising met verkeerslichten bij zebrapad rechtsaf: Parkweg, verderop fietspad;
15,4 aan het einde na betonnen palen linksaf: Hoopweg (naambord verderop);
15,6 op kruising met onverhard fietspad (links) en Aan den Dril (rechts) knooppunt:

Knooppunt: Venray
Veer: Vierlingsbeek - Bergen (nr. 27)
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0,0 Gezien vanaf onverhard fietspad rechtsaf: Hoopweg;
0,3 aan het einde schuin rechtsaf, tussen betonnen palen door;
0,4 in bocht naar links rechtdoor: Parkweg;
0,8 op voorrangsweg linksaf;
1,0 bij verkeerslichten rechtdoor: Westsingel (naambord verderop);
1,7 op rotonde rechtsaf: Noordsingel;
2,1 op kruising linksaf richting Overloon;
2,8 schuin oversteken, fietspad links van weg volgen;
4,1 na wegwijzer weg kruisen, richting Nijmegen
(oppassen), fietspad links van weg volgen;
4,6 aan het einde van het fietspad schuin naar links oversteken (dus rechtdoor);
5,2 in bocht naar rechts rechtdoor: Spurkt, na ruim 1 km door tunnel onder autoweg;
7,0 aan het einde rechtsaf richting Smakt;
7,4 op kruising linksaf: Pelgrimslaan;
8,0 aan het einde in Smakt rechtsaf, spoorweg kruisen (horeca) en linksaf: St. Jozeflaan (naambord
verderop);
8,6 ter hoogte van de volgende overweg rechtsaf: Gildestraat;
8,8 in HOLTHEES (horeca) eerste linksaf: Kapelstraat;
9,4 na kapel eerste rechtsaf: Sleijbergweg;
11,2 aan het einde op voorrangsweg linksaf: Grotestraat, VIERLINGSBEEK;
11,6 bij wegwijzer rechtsaf richting Bergen (horeca, fietsenzaak), overvaren met veer Vierlingsbeek Bergen;
12,9 aan de overkant rechtdoor en aan het einde in BERGEN linksaf en meteen rechtsaf richting
Nieuw Bergen: Kerkstraat;
13,4 na Bergen eerste rechtsaf: Holshaeg;
14,2 eerste linksaf: Parallelweg (naambord aan het einde);
14,8 voorrangsweg kruisen: Bergse Heide en op splitsing links aanhouden;
15,2 aan het einde rechtsaf en meteen links aanhouden: Vogellaan;

15,6 op kruising bij Padd. 22685 knooppunt:
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naar Mookerplas, richting Nijmegen (linksaf en bewegwijzering LF3b volgen)

Knooppunt: Mookerplas
Bewegwijzering LF3b volgen tot de kruising waar u de Heikantseweg verlaat; aldaar knooppunt:
naar Cuyk (linksaf: Witteweg en bewegwijzering LF12b Maas- en Vestingroute volgen)

Knooppunt: Cuyk
LF3 Maasroute verlaten en bewegwijzering LF12b Maas- en Vestingroute volgen tot op de
Cuijksesteeg ter hoogte van veer, knooppunt:
naar Grave (linksaf naar veer en overvaren)

Knooppunt: Grave
Veer: Middelaar - Cuijk (nr. 32)
Bewegwijzering LF12b Maas- en Vestingroute volgen tot voorbij Grave, op fietspadendriesprong bij
gemaal na snelwegviaduct, richting Maasstraat (aan de Maas). Eindpunt Eetcafé De Maaspoort
Grave.

