Fietstocht Leudal molenroute.
1. Startpunt Cafe-Restaurant De Oude Smidse Stationstraat 26 Baexem
2. Aan de voorkant van de Oude Smidse steekt u over en rijdt de
Nieuwstraat in.
3. U neemt de 1e afslag naar links (Rhijdtstraat)
4. Deze volgt u met de bocht mee en neemt na de bocht de 1e afslag
links. (Kerkeveldstraat)
5. Als u deze blijft volgen ziet u aan de linkerkant de Auroramolen van
Baexem liggen.
6. De kerkeveldstraat gaat over in de molenveldstraat deze rhijt u uit tot
aan de splitsing Hubert Cuyperslaan dan gaat u linksaf, u steekt de
Rijksweg over richting Grathem.
7. Blijf in zuidelijke richting fietsen naar Grathem.
8. In Grathem langs standbeeldje van Foekepotter en voor café Geraats
rechtsaf naar kerk.
9. Linksaf kerkplein oversteken en linksaf. Bij beek ligt de watermolen
van Grathem.
10. Na beek linksaf langs beek, brug over (linksaf dus)
vervolgen.

en weg

11. Einde weg rechts langs café Geraats en rechtdoor richting Baexem.
(circa 3 km fietspad)
12. Rijksweg oversteken, even naar rechts en dan weg in welke afbuigt
van de Rijksweg af in de richting van buitengebied.
13. Einde weg rechts en daarna

linksaf (Stekstraat).

14. Na spoor eerste verharde weg rechtsaf.
15. Provinciale weg recht oversteken en deze weg vervolgen en na
fietsknooppunt
16 rechtsaf over verhard fietspad. (Horn blijven aanhouden).
17. In Horn rechtsaf, einde weg links en direct rechts.

18. Na kapelletje linksaf en aan deze weg liggen de 2 windmolens van
Horn.
19. Weg blijven volgen in oostelijke richting en linksaf bij Daalakkerstraat
te Horn.
20. Rechtsaf bij Hoogstraat en bij kruispunt linksaf en rechtdoor blijven
fietsen.
21. Einde weg linksaf en enkele honderden meters na Maascentrale
rechtsaf.
22. In Buggenum na schoolgebouw en gemeenschapshuis "De Roffert"
linksaf (Haelenerweg) en daarna direct rechtsaf (Bergstraat).
23. Bij Mariakapel rechtdoor(Magrietstraat) en bij splitsing rechtsaf
(Meiboomkensweg).
24. Steeds maar rechtdoor naar Neer.
25. Vlak voor Neer linksaf en vanaf Brug ziet u de
Friedessenwatermolen.

26. Vanaf
linksaf.

de Watermolen de weg vervolgen richting kerk en voor kerk

27. In de Engelmanstraat zoekt u aan de rechterzijde een fietspaadje dat
omhoog gaat, paadje blijven volgen en onder Napoleonsweg weg door.
28. Paadje blijven volgen en einde pad linksaf.
29. Bij volgende weg rechtsaf en vóór bos linksaf (weg omlaag).
30. Steeds rechts blijven aanhouden tot Napoleonsweg en daar rechtsaf,
fietspad volgen.
31. Na circa 500 meter rechtsaf verhard fietspaadje en dit blijven volgen
tot Nunhem.
32. In Nunhem rechts langs kapelletje. Brug over en linksaf.
33. Eerste weg rechtsaf (Hoogstraat) en deze weg blijven volgen tot de
Ursulaweg (rechtsaf).
34. Fiets door tot de St. Ursulamolen.

35. Zandweg vervolgen en bij 1e verharde weg rechtsaf richting Roggel.
36. In kom van Roggel direct rechtsaf en einde weg rechtsaf.
37. Bij Alers Aanhangwagens linksaf.
38. einde weg oversteken en links fietspad op en vervolgens direct
rechtsaf.
39. 1e weg linksaf (Kunneweg). Weg blijven volgen tot aan provinciale
weg.
40. Provinciale weg oversteken en fietspad volgen richting St.
Petrusmolen.
41. Weg volgen(terug) in zuidelijke richting en eerste weg rechts,
vervolgens direct linksaf.
42. Bij kruispunt linksaf en bij volgend kruispunt rechtsaf.
43. Eerste weg linksaf door het industrieterreintje en alsmaar rechtdoor
naar Heythuysen.
44. Weg oversteken en u bent dan bij de St. Antoniusmolen te
Heythuysen
45. Vanaf deze molen in zuidelijke richting en voor R.K. Kerk rechtsaf.
46. Bij gemeentehuis linksaf en richting Baexem blijven fietsen.
48. Na spoor linksaf einde Leudal molenroute bij Cafe-Restaurant de Oude
Smidse.





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!

