PEELRAND-ROUTE
De peelrand-route is een fietstocht voor jong en oud. De tocht voert u door de
mooie, natuurlijke omgeving van de gemeente Heythuysen. Met een lengte van
36 kilometer is deze tocht een aanbeveling voor iedereen die graag fietst.
 Start vanaf De Oude Smidse Stationstraat 26 Baexem
 U vertrekt rechtsaf richting Heythuysen
 In Heythuysen rijdt u de stationstraat in en vervolgt deze tot aan het
gemeentehuis
 Op het eind van de Stationstraat gaat uw rechtsaf
 U bevind zich nu op de dorpstraat en rijdt richting Kerkplein
 Kruising oversteken, weg vervolgen
 1e weg links, Sportlaan
 5e weg links, Arevenlaan
 Einde weg rechts, St.Antoniusstraat
 Bij kruising links, Noorderbaan
 1e weg rechts, Vlasstraat
 1e weg links, In het Veld
 1e weg rechts Mennesweg
 1e weg rechts, Op de Birkenbosch
 Kruising oversteken richting, Achter het Klooster
 Einde weg rechts, aan de Kreppel
 Einde weg links
 Kruising Noorderbaan oversteken
 Achter tankstation 1e weg rechts, Arensbos
 Weg vervolgen bij T-splitsing links, Slinkenstraat.
 1e weg rechts, veestraat
 Weg vervolgen bij T-splitsing links, Heerbaan
 Bij T-splitsing links
 Weg vervolgen
 Over de Tungelroysebeek, dan 1e weg rechts
 Einde weg links
 Spoorlijn oversteken, weg vervolgen, bocht naar links
 1e weg rechts, Zandstraat
 Zandstraat volgen tot aan Rijksweg
 Fietspad rechtsop volgen tot aan kruising
 Kruising oversteken richting Kelpen
 Grathemerweg vervolgen
 Voor de kerk rechts
















Bij 4-sprong links aanhouden
Bij 3-sprong links aanhouden
Einde weg links, Limburgstraat
Einde weg rechts, Grathemerweg
1e weg links, Heideweg
1e weg rechts, Processieweg
Einde weg links, Ensebroekerweg
1e weg rechts, Kuiperweg
Viersprong oversteken
Weg vervolgen tot in Grathem
Rechtdoor, Severinusstraat
Rechts, Pr.Willem Alexanderstraat
Einde weg links, Lindestraat
Weg vervolgen, Brugstraat
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Brug oversteken, 1e weg rechts Loorderstraat
Bij kasteel “Oud Buggenum” omkeren terug naar Brugstraat
Brugstraat oversteken, Beeklaan
Einde weg links Gulden Eind
1e weg links, Beekstraat
1e weg rechts Dorpstraat
2e weg rechts, Bosstraat
Vervolgen over de Casterweg
2e weg richting de Peel
Op het einde bij Camping de Heelderpeel links het fietspad naast de
Napoleonsweg volgen
1e weg links, Defensieweg
U komt dan uit bij het AZC
PAS OP !!! Snelweg oversteken en dan links richting Baexem
Voorbij tankstation rijdt u de Tramweg op.
Rechtsaf, Dorpstraat
Dorpstraat gaat over in de Stationstraat
Bij de Oude Smidse Einde Tocht





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!

