LEUDALDORPENROUTE
Afstand 77 km
De route doet alle Leudaldorpen aan, en loopt daar waar mogelijk is over autoluwe of autovrije
verharde wegen. Deze tocht is zowel te fietsen als te wandelen.














































Vertrek vanaf Oude Smidse Baexem
Voorzijde Oude Smidse linksaf richting kerk.
2e weg LA (Salmenhofweg) Beekkant
buiten bebouwde kom 1e weg LA (Stekstraat)
1e weg RA (Schoorweg)
kruispunt (hoofdweg) RD (Speckerweg) naar Haelen
LET OP spl. RA (voor fietspad) en weg (grote Kampweg/ Napoleonsweg) vervolgen en
verwijzing naar Horn volgen (door tunnel onder grote weg)
na tunnel RA fietspad volgen naar Horn
1e weg LA (Broekstraat, voor bord Horn)
Spl. LA (Kemp) bij einde weg
T-spl. La (Breeweg)
Fietspad LA
Na spoorweg rechts volgen naar Buggenum
Einde fietspad LA en (rond)weg vervolgen door Buggenum (Berikstraat/Dorpstraat/Groeneweg)
T-spl. RA bij wegkruis (Arixweg)
T-spl. LA
kruispunt RD (Gendijk)
1e weg RA (Rohrstraat)
T-spl. LA en vervolgen naar kerk Neer
Fietsroute 51 volgen tot na tunnel en RA omhoog
RA fietspad volgen
Na brug over Neerbeek 2e fietspad RA (voor omheining Nunhems Zaden)
Einde fietspad RA en na 25 mtr.
T-spl. LA en na 50 mtr.
1e weg RA (Hoogstraat)
T-spl. RA en na 50 mtr.
1e weg RA (Sint Ursulaweg)
Einde weg, oversteken en fietspad RA volgen richting Roggel
1e weg RA bij cafe Dennenoord (Op de bos)
1e weg LA (Ophoven)
kruispunt RD (Ophoven)
T-spl. (grote weg) oversteken LA fietspad en na 25 mtr RA (Leistertweg)
2e doorlopende weg RA (Heide 15 t/m 21)
T-spl. LA (Staldijk)
1e weg LA ( Gesseltweg)
Hoofdweg oversteken en fietspad LA
1e weg RA (aan de Heibloem)
2e weg LA (Karreveld overgaand in Heide)en weg rechtdoor blijven volgen tot einde
T-spl. LA (Heide overgaand in aan de bergen)
1e weg RA (aan de bergen nr 1 t/m 13)
T-spl. LA (Maxetdijk)
Kruispunt (hoofdweg) RD en fietsroute nr. 41 volgen tot T-spl. (=einde Conenweg) en RA
Spoorweg over RD en na 50 mtr. LA
T-spl. RA





































Grote weg oversteken en fietspad LA
1e weg RA (Vogelshofweg)
1e weg RA (Vogelshofweg/Ensebroekerweg)
Spl. RA fietsroute nr. 47 volgen tot
1e weg LA (Ensebroekerweg)
1e weg RA (voor kapelletje)
T-spl. LA en na 25 mtr. RA naar Kelpen-Oler
Na kerk 2e wel LA (Lidwinastraat)
Verharde weg volgen tot kruispunt en LA richting Ell
Kruispunt (bij kerk) RD (Antoniusstraat)
Spl. rechtdoor volgen (Brandvenstraat gaat over in Boggelstraat)
Spl. RA en daarna fietsroutenrs. 26, 25 en 20 volgen tot verwijzingsborden “De Waterhoeve” etc.
Hier Waterhoeve volgen tot je weer bij routenr. 20 komt en deze verder volgen.)
In Neeritter centrum borden “doorgaand verkeer Ittervoort” volgen
In Ittervoort 1e weg LA (Ridderspoor)
T-spl. LA (Bosserstraat)
T-spl. LA en direct weer T-spl. RA (Jacobusstraat)
Kruispunt RD
Bij kerk LA ( Marchulphusstraat)
Kruispunt RA (Eikestraat)
Spl. LA en direct weer RA (Beekstraat)
Spl. LA (Varenstraat) en routenr. 31 volgen tot
T-spl. RA (viaduct over autoweg/kanaal)
LET OP in afdaling viaduct LA en onder viaduct door volgen
Kruispunt RD (Hunselerdijk)
1e weg RA (Kuiperstraat), deze vervolgen tot
in Grathem 1e weg LA (Clausstraat)
1e weg LA (Veldstraat)
spl. RA en doorgaande weg volgen (Heiakker)
kruispunt (grote weg) RD (Hubert Cuyperstraat)
Spl. LA (Rhijdstraat)
1e weg RA (Kerkstraat)
LET OP in bocht RD en voorlangs kerk volgen
LA richting Heythuysen
RA voor het spoor (Lindelaan)
Eindpunt Cafe – Restaurant de Oude Smidse.

Verklaring afkortingen:RA = rechtsaf, LA =linksaf, RD = rechtdoor,
RI = richting, Spl. = splitsing





Na afloop van deze tocht is er gelegenheid om in ons restaurant iets te eten en te
drinken.
Deze route is op sommige plaatsen iets moeilijker begaanbaar. Deze route loopt pal
door het Leudal en is met stukken ook te fietsen.
De wandel/ fiets route start bij de Café-restaurant de Oude Smidse
in Baexem. Gelegen aan de Stationstraat 26 6095 BS Baexem.
Tel.0475-451628

Of u nu gefietst of gewandeld heeft, u heeft ongetwijfeld kunnen genieten van het fraais dat
Baexem e.o. te bieden heeft. Wellicht een reden Baexem e.o. eens vaker te bezoeken. De
monumenten, de natuur en de gastvrijheid van Restaurant de Oude Smidse zullen u zeker opnieuw
tevreden stellen!

