Grathem.com Fietsroute
Vertrekpunt: De Oude Smidse Baexem
Lengte: ca. 17 kilometer
Vanaf de Oude Smidse in Baexem fietst u linksaf richting kerk. En vervolgt deze weg tot aan
de Napoleonsweg.
Bij de Rotonde aan de Napoleonsweg aangekomen, fietst linksaf en vervolgens rechtsaf
richting Grathem de Kasteelweg op. Na 50 meter ziet u aan de linkerzijde Kasteel Baexem
liggen.
U blijft de kasteelweg volgen en deze gaat over in de Baexemerweg. In Grathem op de TSplitsing houd u links aan richting.Markt. Linksaf achter “Zaal Geraats” (cafe, terras,
restaurant) de Bosstraat in.
Na het bruggetje over de Uffelse Beek rechtsaf de Houthemerweg in.
Aan het einde van de weg rechtsaf de onverharde weg in.
Bij de Napoleonsweg rechtsaf het fietspad volgen tot aan de stoplichten.
Daar gaat u rechtsaf de Brugstraat weer Grathem in.
Voor de brug linksaf de Loorderstraat in. Fietsend langs de Uffelse Beek passeert u Kasteel
Groot Buggenum.
Bij De Peelhof de weg naar links volgen en aan het einde van de weg rechtdoor de
onverharde weg volgen tot aan het Kanaal Wessem-Nederweert. Rechtsaf langs het kanaal
fietsen. U passeert de plaats waar de Uffelse Beek onder het kanaal door is geleid.
Ongeveer 300 meter hierna bij het gele bordje “Kruisen en Kapellen” rechtsaf langs
Reyvenhof de verharde weg weer op; de Nachtegaal. Aan het einde van De Nachtegaal heeft
u aan uw rechterhand een mooi zicht op Kasteel Ten Hove en de kasteelhoeve Pollaertshof.
Aan het einde van de weg linksaf het fietspad op langs de Grathemerweg richting Kelpen.
De 2e weg rechtsaf; Gemeentebos in. Aan het einde van deze weg rechtsaf de Kuiperweg in
en daarna de 1e weg linksaf; de Veldstraat.
Op de splitsing bij het kapelletje rechtsaf en ook bij het kruisbeeld ietsje verder de weg naar
links volgen richting Baexem.
Op het einde van de weg (T-Splitsing) linksaf en de verharde weg rechtsaf blijven volgen.
Op het einde van de weg steekt u rechtover de Napoleonsweg naar de Hubert Cuijperslaan.
Het eerste klinkerstraatje rechts (Gielkenserf) in en volgen. Aan de Rechterkant ligt de
Baexemermolen en het molenhuisje.

Aan het eind van Gielkenserf rijdt u de molenveldstraat op en gaat linksaf. U komt weer op de
Hubert Cuyperslaan uit en deze wordt vervolgt met de bocht naar links mee de Rhijdtstraat in.
Op het eind van de Rhijdtstraat rechtsaf de Nieuwstraat op. Aan het eind van de Nieuwstraat
ziet u al het eindpunt van de Route Cafe – Restaurant de Oude Smidse.








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
Kosten voor deze fiets/wandeltocht zijn € 4,- p.p. incl. een kop koffie en likeurtje.
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!
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