HEIDE-ROUTE
De Heideroute is een fietstocht die voert door de buitengebieden ten noorden
van de gemeente Heythuysen.
Een tocht van 24 km langs en via de grens met de gemeente Roggel & Neer gaat
de route weer terug naar de voormalige gemeente Heythuysen.
1. Start vanaf De Oude Smidse Stationstraat 26 Baexem
2. U vertrekt rechtsaf richting Heythuysen
3. In Heythuysen rijdt u de Stationstraat in en vervolgt deze tot aan het
gemeentehuis
4. Richting Vlasstraat
5. 1e weg rechts Tienderweg
6. Einde weg links St.Antoniusstraat
7. Kruising Noorderbaan oversteken. PAS OP !!!
8. 1e weg links Roligt
9. Bij T-splitsing links aanhouden
10.Bij viersprong links Geusert
11.Einde weg rechts, Op de Geer
12.U komt nu langs het oude K.I.-Centrum
13.Bij viersprong rechts
14.2e onverhardeweg links (bospad) Deze afslag ligt ongeveer halverwege
de weilanden die aan de rechterzijde van de weg liggen
15.Weg vervolgen over bospad (± 1.6 km)
16.Einde bospad rechts
17.Beek oversteken
18.Bij viersprong oversteken (richting kwekerij Deckers-Jacobs BV) Weg
gaat over in onverharde weg.
19.Tussen gebouwencomplex van “De Widdonk” door
20.Bij viersprong einde widdonkcomplex links, Aan de Heibloem
21.1e verharde weg rechts
22.Weg vervolgen
23.1e weg links
24.Weg vervolgen
25.Einde weg rechts, Caluna
26.1e weg links
27.Bij kruising oversteken, Hollander
28.1e weg rechts
29.Weg vervolgen bocht naar rechts aanhouden

30.1e weg rechts
31.1e weg links, Reulisweg
32.1e weg links
33.1e weg rechts, Maxeterdijk
34.1e weg links
35.1e weg rechts, Achter het Klooster
36.1e weg links, Aan de Nees
37.Einde weg links, Mennesweg
38.Einde weg rechts, Aan het Broek
39.Weg vervolgen richting Noordebaan
40.Kruising Noordebaan oversteken, PAS OP!!!!
41.Vlasstraat vervolgen richting Gemeentehuis
42.Einde weg rijdt u de Stationstraat in
43.OP het einde van de Stationstraat rechts richting Baexem
44.Voorbij de spoorwegovergang ligt aan de linkerkant De Oude Smidse
45.Einde fietstocht




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!

