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Het fietsroutenetwerk,
hoe werkt het?
• Op de fietsroutekaart ziet u ver-
schillende nummers. Dit zijn de zoge-
naamde knooppunten.
• De afstand tussen de knooppunten 
is op de plattegrond aangegeven.
• Onderweg volgt u de genummerde 
borden waarmee u van knooppunt 
naar knooppunt kunt fietsen.
• Bij elk knooppunt kunt u kiezen in 
welke richting u uw route wenst te 
vervolgen.
• U bepaalt zelf de route en het aantal 
kilometers dat u wilt fietsen.
Veel fietsplezier!

Das Fahrradroutenetz,
wie functioniert’s?
• Auf der Übersichtskarte sehen Sie 
eine Anzahl von Nummern, den sog. 
Knotenpunkten.
• Die Kilometerabstände zwischen 
den unterschiedliche Knotenpunkten 
sind auf der Karte vermerkt.
• Sie fahren den nummerierten Schil-
dern nach, in Richtung des angege-
benen Pfeils, von Knotenpunkt zu 
Knotenpunkt.
• An jedem Knotenpunkt können sie 
frei entscheiden, in welche Richtung 
Sie weiterfahren möchten.
• Sie bestimmen selbst Ihre Fahrrad-
route und die gewünschte Kilome-
terzahl.
Viel Spaß beim Radfahren!

The cycle route network,
how does the system work?
• You will notice several numbers on 
the map. These are the “reference 
points”.
• The distances between the different
reference points are indicated on the 
map.
• Follow the numbered signposts in 
the direction of the arrow from refe-
rence point to reference point.
• At each reference point you can 
choose in which direction you wish to 
continue your cycle tour.
• You determine your own route and 
the number of kilometres you wish 
to cycle.
Have a fun cycle trip!
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Heeft u op- of aanmerkin-
gen over de bewegwijze-
ring, de route of de bijbe-
horende fietsroutekaart, 
dan kunt u contact opne-
men met het routebureau 
van het Regionaal Bureau 
voor Toerisme KAN via 
www.lekkerfietsen.nl en  
T. 0900-6070803 (15 cpm).

Hatertse	Vennen
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gelijk als de molen draait of na overleg met de vrijwillig mole-
naar dhr. W. Tönnissen, tel. 0485-330600 of 06 – 51064263 of 
via info@ joannusmolen.nl.

Molen Zeldenrust, Oude Kleefsebaan 7, Overasselt, nabij 
Deze standerdmolen werd gebouwd in Geertruidenberg, daar-
na verplaatst naar Raamsdonkveer en anderhalve eeuw later 
weer verhuisd naar de Hoogstraat in Overasselt. Na een hevige 
storm in 1972 is de bovenbouw met as, wieken en bovenwiel 
van de romp gerukt. De molen werd gesloopt en in 1978 her-
bouwd op de Oude Kleefsebaan. Te bezoeken als de molen 
draait of na telefonische afspraak met de vrijwillig molenaar 
dhr. R. van Stiphout, tel. 024 - 3785772 of 06 – 25269830 of via 
post@ronvanstiphout.nl.

Maasmolen, Molenweg 2, Nederasselt, nabij 
In 1973 is de Maasmolen ongeveer 500 meter verplaatst naar 
zijn huidige plek aan het Molenwiel.  De Maasmolen uit 1741 
is een fraai voorbeeld van een standerdmolen. Bij de meeste 
molens kan alleen de kap draaien, bij dit type moet echter de 
complete bovenbouw (de kast) naar de wind worden gezet. 
Bij de molen staat een informatiebord. De Maasmolen wordt 
gebruikt als instructiemolen voor de opleiding van vrijwillig 
molenaars. Als de molen draait kunt u de molen bezichti-
gen of na overleg met de vrijwillig molenaar dhr. F. Heesen,  
tel. 024 - 6961217 of 06 – 44372005 en via frans@heessen.nl.

Molen Schoonoord, Valendrieseweg 301, Alverna, nabij 
Molen Schoonoord, een korenmolen uit 1887, is oorspronkelijk 
afkomstig uit Zieuwent. Het is een beltmolen, gebouwd op een 
kunstmatige heuvel (een bult of belt) om meer wind te vangen. 
De molen is na een brand in 1890 en 1944 weer herbouwd. 

Meer informatie
Bepaal zelf uw fietsroute en afstand. Dat is dus grenzeloos 
genieten op de fiets! Voor meer informatie over het fietsrou-
tenetwerk, fietsarrangementen, routes of het downloaden van 
kaarten ga naar www.lekkerfietsen.nl.

VVV Serviceshop Heumen, Broeksingel 2, Malden, nabij
VVV Agentschap, Koffie&Theeschenkerij Johannahof,
Schoonenburgseweg 35, Overasselt, nabij
www.vvvrijkvannijmegen.nl 
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Algemene Informatie
Het noordelijk deel van deze tocht gaat door een heel bijzonder 
natuurgebied, de Overasseltse en Hatertse Vennen. Het fiets-
pad kronkelt hier door een bebost en reliëfrijk landschap rond 
schitterende vennen. De door de wind aangeblazen heuvels 
zijn van oorsprong rivierduinen. Ze steken uit boven het vlakke, 
lage rivierenlandschap dat u op het zuidelijk deel van deze 
route doorkruist. Vanaf Heumen volgt de route de autovrije 
Maasdijk door het uiterwaardenlandschap aan de ene kant en 
het bedijkte, vlakke rivierenlandschap aan de andere kant. Be-
halve van natuurschoon valt op deze tocht ook te genieten van 
maar liefst vier molens.

Bezienswaardigheden
Natuurreservaat Overasseltse- en Hatertse Vennen
Tussen de beboste rivierduinen in de Overasseltse- en Ha-
tertse Vennen liggen in de laagste delen schitterende ven-
nen. Stille watervlakken, omringd met geel gras, stralen een 
serene rust uit. Een paar eenzame bomen langs de waterrand 
versterken dit gevoel alleen maar. De vennen zijn ontstaan 
tussen 5500 en 3000 voor Christus. In die periode steeg het 
grondwaterpeil aanmerkelijk. Hierdoor liepen de duinpannen 
tussen de zandheuvels in de vennen onder water. Tegenwoor-
dig worden de meertjes echter gevuld door regenwater en 
dat betekent dat ze voedselarm zijn. Dit soort voedselarme 
vennen heeft doorgaans een bijzondere flora (zoals de kleine 
veenbes, lavendelhei, wateraardbei en de zonnedauw) en 
fauna (zoals libellen, salamanders, hagedissen en een kudde 
van 250 Kempische heideschapen) en is in Nederland betrek-

kelijk zeldzaam. Vogels zijn in het 
gebied in grote getale aanwezig. 
De bekendste zijn ongetwijfeld de 
kokmeeuwen, maar ook meer dan 
80 soorten broedvogels voelen 
zich thuis in het gebied.

Joannusmolen, 
Vosseneindseweg 44, Heumen,
tussen       en  
Deze molen dankt zijn naam 
waarschijnlijk aan molenaar Jo-
annus Jetten, die de molen van-
uit Molenhoek naar deze plek 
verplaatste. De Joannusmolen is 
gebouwd in 1894 en van het type 
“grondzeiler”, dat wil zeggen dat 
hij vanaf de grond bediend kan 
worden. De molen is sinds de res-
tauratie in 1979 weer in gebruik 
voor het malen van biologisch ge-
teelde granen. Bezichtiging is mo-
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