
Ontdek nog meer in venray en

maak kans op mooie prijzen

Scan de QR-cOde

Met deze drie toppers 
ontdek je Venray en omgeving! 
Mooie wandelroutes zijn 
voor je samengesteld door 
de inwoners van Venray. 
Zo weet je zeker dat je 
geen enkel mooi plekje 
in Venray mist! 

 winter
fonkel
wandel
tochten

Natuur lijkt zo vanzelfsprekend, 

ze is er altijd en vraagt niks. 

Maar de natuur is kwetsbaar.  

En daarom is het zo geweldig 

dat jij goed voor de natuur 

zorgt, zoals zij dat voor jou doet. 

Geweldig dat je je lege verpak-

king mee terug neemt, niks 

vernielt en alles goed achterlaat. 

Voor jouw volgende bezoek,  

de volgende bezoeker en voor 

de volgende generatie.

Deel jouw foto
op social media 
#visitnoordlimburg
#winterfonkeltime

Ontdek
Venray



Topper 1

LAARZENPAD CASELSE VENNEN

Het staatsnatuurreservaat De Castenrayse Vennen  

is een schitterend broekbosgebied in het stroom-

gebied van de Lollebeek. Sinds de Ruilverkaveling 

‘Lollebeek’ in 1969 is het natuurreservaat eigendom 

van Staatsbosbeheer. In het verleden werd in het 

gebied turf gestoken en turfslijk gebaggerd. Ook 

haalde men er ‘schânse’ om het vuur onder de 

sopketel te stoken. De takkenbossen werden 

eveneens verkocht aan bakkers uit de regio Horst/

Venray. Zij stookten er hun ovens mee heet. Bij de 

meesten blijft het gebied echter in herinnering als 

schaatswater. Bij de toegangsweg naar het gebied 

is in 2010 een kunstwerk geplaatst van een 

schaatsenrijder. De avontuurlijke wandelroute, 

aangelegd in 1997, loopt grotendeels over voorma-

lige veenbanen en houtwallen. De route kent 

weergaloos mooie plekken met een unieke 

vegetatie en voert langs oude turfputten en door 

een hoger gelegen, schraal grasland, waar Schotse 

Hooglanders grazen. De route kan erg drassig zijn, 

goed schoeisel is een vereiste.

Afstand  3,8 km

Startpunt  Lollebeekweg 72 Castenray

Parkeren  Laarzenpad Caselse Vennen

Herkenningspunt  Tegenover de kerk, nabij het 

zebrapad. Knooppuntpaal 1 bij het Café

Knooppunten

1 • 44 • 6 • 71 • 77 • 6 • 44 • 1 

Topper 2

OMMETJE SPRALAND IN OOSTRUM

Ommetje Spraland is een mooie wandelroute, die 

via de wandelknooppunten u door de Boshuizer-

bergen, de Geijsterse bossen en het centrum van 

Oostrum voert.  Midden in deze bossen treft u bij 

knooppunt 11 de Rosmolen aan. Dit is een oude, 

nog functionerende, watermolen aan de Oostrum-

se-beek. U kunt vanuit knooppunt 10 van de route 

afwijken richting knooppunt 11. De wandeling 

voert grotendeels over het grondgebied van de 

vroegere Heerlijkheid Spraland en komt voorbij het 

unieke Kruiswegpark Trans Cedron. Dit kruisweg-

park, een rijksmonument met 14 statsies, beeldt de 

lijdensweg van Jezus uit. Via het centrum van 

Oostrum keert u weer terug naar het startpunt van 

deze wandelroute. 

Afstand  7,4 km

Startpunt  Stationsweg 15 (Station Oostrum)

Herkenningspunt  Tegenover het treinstation

Knooppunten

1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 

16 • 17 • 27 • 3 • 2 • 1

Topper 3

LANDGOED GEIJSTEREN  

Deze wandeling neemt u mee door het Landgoed 

Geijsteren, sinds 1806 in eigendom van de adellijke 

familie de Weichs de Wenne. Prachtige bossen, 

statige lanen en enkele mooie vennen. De route is 

voornamelijk onverhard, bij regenachtige tijden  

is het aan te raden goede wandelschoenen aan te 

doen. Het landgoed Geijsteren bestaat uit mooie 

natuurgebieden en boerderijen met akkers en  

weiden. De fraaie Oostrumse Molenbeek door- 

kruist het landgoed. De totale oppervlakte van  

het landgoed bedraagt ongeveer 700 hectare. 

Bezienswaardigheden op het landgoed zijn de  

St. Willibrorduskapel (1680) en de Rosmolen,  

een voormalige watermolenhoeve. Op knooppunt 

27 ligt de ruïne van het kasteel Geijsteren. 

Afstand  13,1 km (lus van 4, 6 of 9 km mogelijk) 

Startpunt  Oostrumseweg 34 in Geijsteren

Herkenningspunt  Informatiebord wandelroute

Parkeren  Landgoed Geijsteren

Knooppunten

20 • 21 • 22 • 11 • 10 • 9 • 8 • 7 • 99 • 23 • 24 • 25 • 31 •  

26 • 27 • 26 • 28 • 29 • 3 • 4 • 20


