KRUISEN EN KAPELLEN-ROUTE
De geheel bewegwijzerde fietsroute langs kruisen, kapellen en ornamenten in de
voormalige gemeente Heythuysen is weliswaar een lange route geworden ( 77
Kilometer), maar dit hoeft de enthousiaste fiets(t)er er niet van te weerhouden
om op te stappen, Bovendien kan de route op diverse plaatsen onderbroken
worden.
Ook is het mogelijk de route af te korten.
1.
2.
3.
4.

Vertrek vanaf De Oude Smidse Stationstraat 26 Baexem
U rijdt tegenover De Oude Smidse de Nieuwstraat in
Links, Rhijdtstraat
Links, Kerkstraat 1e weg rechts St.Janstraat; einde weg rechts en meteen
links Kapittelstraat
5. Einde weg rechts en direct links, Ridderstraat einde weg links
Raadhuisplein
6. Einde weg links, Dorpstraat
7. 4e weg rechts, Leenhofplein
8. 1e weg links, De Briasweg
9. Einde weg rechts De Salm; einde weg links, Salmenhofweg; 2e weg
rechts, Stekstraat.
10.Weg vervolgen Tramweg
11.Tramweg vervolgen tot aan Dorpstraat; Links
12.Rijksweg oversteken, links en direct rechts, Kasteelweg; achter Kasteel de
Baexen (bij telefoonhuisje) links (onverhardeweg)
13.Terug naar Kasteelweg (kapel) en weg links vervolgen richting Grathem
14.Weg vervolgen tot aan splitsing rechts, Markt
15.Weg vervolgen Pr.Margrietstraat; 1e weg links Nassauplein
16.Terug naar Pr.Margrietstraat; links en weg vervolgen Koningin
Julianastraat; einde weg links Lindestraat
17.Weg vervolgen Brugstraat; achter huisnummer 17 links kerkplein
18.Terug naar Brugstraat en weg links vervolgen
19.Links over fietspad Napoleonsweg; bij camping Heelderpeel links en weg
blijven volgen; einde weg links Bosstraat; Weg blijven volgen tot in
Grathem; Links en 1e weg links Gulden eind
20.2e weg rechts Beeklaan, Kruispunt oversteken Loorderstraat.
21.Loorderstraat blijven volgen; op 3-sprong links aanhouden; op 3 sprong
zandpad tot aan kanaal Wessem-Nederweert; rechts Kanaalweg; 1e weg
rechts = zandpad bijna volledig overgroeid met gras, achter duiker!
Reijvenhofweg; 1e weg rechts Nachtegaal
22.Rechts Lindestraat; 1e weg links Sportlaan: einde weg links Kuiperweg

23.Voorbij wegkruis 1e weg rechts
24.Einde weg rechts, Veldstraat
25.Op 3-sprong links Heijakker
26.1e zandpad links; Op einde zandpad rechts, Veldstraat blijven volgen; Op
splitsing links, Hunselerdijk; 1e weg rechts Kuiperweg
27.Einde weg links, Ensebroekerweg
28.Weg blijven volgen tot aan splitsing met Grathemerweg; Links
Grathemerweg
29.2e weg rechts Hunselerdijk en weg vervolgen tot aan kannaal WessemNederweert
30.Kanaalweg vervolgen; 1e weg onverhard rechts Oranjestraat; 1e weg links
Kelperveen; 1e weg rechts Limburgstraat; 2e weg links Europastraat
31.Kruispunt oversteken Pr.Bernardstraat; einde weg lonks Lidwinastraat
32.2e weg rechts; Kruispunt oversteken Eykheuvel
33.Bij rijksweg rechts fietspad
34.Bij Graetheideweg Rijksweg oversteken; zandweg volgen
35.Einde zandpad links Zandstraat; einde weg rechts Rijksweg; 1e weg rechts
Kelperweg
36.Links Begijnhofweg; Op splitsing links
37.Bij Wagemandkruis rechts; Op splitsing links
38.Terug en 1e weg links; Terug naar Kelperweg; Links en Kelperweg
vervolgen; Kelperweg ± 160 meter voor de spoorlijn Weert-Roermond
“Wijenkruis”
39.Einde Kelperweg rechts richting Leveroy Deckerstraat; 2e verhardeweg
rechts Luitstraat; Einde weg rechts Swelstraat; Kruispunt oversteken en
weg vervolgen Molenstraat; weg gaat over in oudenhofweg; BAEXEM;
Bijsplitsing rechtdoor en weg vervolgen; Onbewaakte spoorwegovergang
oversteken Oudenhofweg en weg vervolgen; Bij spoorwegovergang links;
Einde weg rechts Vestjenshoek; Weg blijven volgen gaat over in
Stapperstraat
40.Achter spoorwegovergang meteen links Parallelweg; Op viersprong links
Schoorstraat; 2e weg links Leukerweg op splitsing rechts aanhouden
41.Omkeren en einde weg rechts richting Arensbos; einde weg rechts
Arensbos; 1e weg links Heythuysen
42.Einde weg links Leveroyseweg
43.Achter kapel 1e weg rechts Bergerweg; 1e weg rechts Scheyvenhofweg;
einde weg links Maxeterdijk; 1e weg rechts Bosscherkampweg;
viersprong rechts Achter het Klooster; 1e weg links Aan de Kreppel
44.1e weg links; op 4-sprong links, links aanhouden
45.Op viersprong rechts Achter het Klooster; bij huisnummer 12 rechts
46.Omkeren en einde weg rechts; einde weg links a.d Bergen; einde weg
rechts Maxeterdijk; einde weg rechts; 1e weg links Hollander weg
vervolgen rechts aanhouden

47.Einde weg links; Voor afkorting; ga rechts en vervolg weg tot
vakantieboerderij Twente. Vervolg route bij No.67 (tweede gedeelte)
Lengte afkorting; 9 KM
48.Viersprong oversteken; einde weg rechts Caluna; weg blijven volgen tot
aan wegkruis
49.Omkeren en 1e weg rechts
50.1e weg links
51.Omkeren en einde weg links; einde weg rechts
52.einde weg links en doorrijden tot aan provinciale weg; rechts 2e weg
rechts a.d.Heibloem 13-15-17 etc.
53.Op viersprong links Heide; weg blijven volgen; op viersprong links
54.Weg gaat over in onverharde weg; einde weg links; 1e weg links achter
vakantieboerderij Twente; 1e weg rechts
55.Viersprong oversteken en weg vervolgen; einde weg links Vlasstraat; 1e
weg links Geusert; kruising rechts Roligt weg vervolgen
56.Einde weg rechts Vrijkenstraat; Noorderbaan oversteken St
Antoniusstraat
57.St Antoniusstraat gaat over in de Biesstraat vervolgen tot aan de Oude
Trambaan; ga hier rechtsaf.
58.Vervolg deze weg tot u in Baexem de bewaakte spoorwegovergang
oversteekt.
59.Bij de Oude Smidse is het einde van deze 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!

