Fietsroute Lekker Leudal Noord - Lus 1 langs Roggel, Heibloem, Leveroy en Baexem
Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland

Startplaatsen:
- Bezoekerscentrum Leudal, Roggelseweg 58, Haelen
- Preuverie Bekkers Marie, Raadhuisstraat 4 Roggel
- Café-Restaurant De Oude Smidse, Stationsstraat 26 Baexem
Afstand: 34 km
Deze fietsroute laat je kennismaken met de ´smaakmakers´ in en rond het Leudal: de lokale
boeren, tuinders en winkeliers die hun verse producten rechtstreeks van het land
aanbieden. Terwijl je geniet van bossen, beken en vergezichten, fiets je langs plekken waar
heerlijke verse streekproducten worden aangeboden, zoals blauwe bessen, asperges,
aardbeien, kaas, worst, jam en portebello´s. Verzamel onderweg de lekkerste producten
waarmee je thuis een heerlijke maaltijd kunt bereiden. Zorg dat je wat contant (klein)geld op
zak hebt. Verder is het handig een fietstas bij je te hebben. Bij warm weer is een koeltas met
koelelement een aanrader.
De routebrochure van deze fietsroute is gratis verkrijgbaar bij alle startplaatsen.
Routebeschrijving
R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid
1. Verlaat Bezoekerscentrum Leudal (A) . Weg oversteken en R op fietspad.
2. Fiets richting KP 16 tot bij de kerk in Roggel (Markt). Pauzeplaats Preuverie Bekkers Marie
(B) ligt hier aan je linkerhand (bij het Tourist i-punt).
3. Verlaat Preuverie Bekkers Marie en ga R langs de kerk.
4. Bij het heiligenbeeld L aanhouden en daarna R aanhouden (richting Neer).
5. Neem de tweede weg L (Heverstraat). Na ca. 120 meter ligt Champignonkwekerij Piels (C)
aan je linkerhand (nr. 7). Bel aan of loop even de kwekerij binnen voor verse kastanje
champignons en portebello's.
6. Vervolg je weg. Aan het eind voorrangsweg oversteken en L op het fietspad.

7. Neem de eerste weg R (Schansdijk).
8. Volg deze weg tot je na ca. 2,5 km bij KP 17 bent. Volg KP 18.
9. Na KP 18 volg je KP 19 en vervolgens KP 20.
10. Na KP 20 fiets je richting KP 10. Na ca. 1,7 km sta je voor een voorrangsweg. Steek deze
over en ga L op het fietspad (je verlaat de knooppuntenroute).
11. Neem de eerste weg L (Marxweg). Na ca 450 meter ben je bij Bouten aardbeien Meijel (D).
In de winkel en de versautomaat vind je heerlijke aardbeien, asperges en kersen.
12. Keer terug, steek de voorrangsweg over en ga L op het fietspad.
13. Neem de tweede weg R (Aan de Heibloem, let op: de eerste weg R heet óók Aan de
Heibloem). Aan het eind van de grindweg rechtdoor.
14. Bij de tweede kruising gaat Aan de Heibloem over in Heide. Neem de eerste weg L
(Asbroek).
15. Neem de eerste grindweg R. Aan het eind R.
16. Volg deze weg helemaal tot het eind. Ga daar L (Maxeterdijk).
17. Neem de eerste weg R (Scheyvenhofweg).
18. Aan het eind L en direct R (Onderweg). Aan het eind van de Onderweg R.
19. Je fietst door Leveroy. Neem na het bord dat het einde van de bebouwde kom van Leveroy
aangeeft de tweede weg L (Luitstraat). Na ca. 100 meter ligt de winkel van Verstappen
Asperges (E) aan je rechterhand. Hier kun je terecht voor verse asperges en alles wat daarbij
hoort voor een heerlijke maaltijd.
20. Vervolg je weg. Aan het eind R en neem de eerste weg L (Heerbaan).
21. Aan het eind R.
22. Direct ná de spoorwegovergang L aanhouden (Parallelweg).
23. Aan het eind L op de voorrangsweg en direct R. Op deze hoek ligt Café Restaurant de Oude
Smidse (F) , een heel geschikte pauzeplaats.
24. Verlaat De Oude Smidse en ga R richting de spoorwegovergang.
25. Na het bord ´Heythuysen´ de eerste weg R (Eykerstokweg). Volg KP 49.

26. Vlak vóór KP 49 ligt het verkooppunt van de Werkschuur Leudal (G) aan je rechterhand.
Hier zijn diverse zelfverbouwde streekproducten te krijgen.
27. Aangekomen bij KP 49 ligt Bezoekerscentrum Leudal (A) schuin voor je.
Streekproducten en pauzeplaatsen aan de route
A. Bezoekerscentrum Leudal
Streekproducten: afhankelijk van het seizoen, o.a. Leudalhoning
Vanuit Bezoekerscentrum Leudal kunnen (begeleide) wandelingen en fietstochten worden
gemaakt door het prachtige natuur- en cultuurhistorische landschap van het Leudal. Tevens is
een bezoek aan het Leudalmuseum zeer de moeite waard.
Geopend: apr t/m okt: di t/m vr van 10.00-17.00, za/zo 13.00-17.00
nov t/m mrt: di t/m vr 12.00-16.00, za/zo 13.00-16.00
Roggelseweg 58, Haelen | 0475 497010 | www.bezoekerscentrumleudal.nl
B. Preuverie Bekkers Marie
In ons sfeervolle etablissement kunt u genieten van heerlijke gerechten die veelal bereid
worden uit producten uit de streek, aangepast aan het seizoen. Laat u verwennen door onze
chef-kok met een smaakvolle lunch of diner Bij mooi weer kunt u ook lekker buiten vertoeven,
op het tuinterras aan de achterzijde waar een grote tuin is,of op het terras aan de voorzijde
met zicht op de Markt.
Geopend: 10.00-24.00 (maandag rustdag)
Raadhuisstraat 2, Roggel | 0475-497191 | www.preuveriebekkersmarie.nl
C. Kwekerij Piels
Streekproducten: kastanje champignons en portebellos
Onze champignonkwekerij bestaat uit vijf teeltcellen die kleinschalig opgezet zijn en waar
alles handmatig geoogst wordt. In de teeltruimtes wordt het klimaat computergestuurd. Bel
aan of loop gewoon even de kwekerij in om te worden geholpen.
Geopend: ma t/m za van 10.00-17.00
Heverstraat 7, Roggel | 0475 492710 | www.natuurlijklimburgs.nl
D. Bouten aardbeien Meijel
Streekproducten: aardbeien o.a. Lambada en Elsanta (eind mrt-Kerst), asperges (eind mrt-eind
jun), kersen (half jun-begin aug), o.a. aardbeienjam en aardbeiendessertsaus
Een familiebedrijf met passie voor de lekkere, Hollandse aardbeien. Kom, kijk en proef hoe
(h)eerlijk onze aardbeien zijn. Ook voor verse asperges en heerlijke kersen kunt u bij ons
terecht.
Geopend: automaat: half mrt-Kerst 7 dgn per wk; winkel: apr-aug (wo 9.00-17.00, vr 9.0012.30, za 9.00-15.30)
Marxweg 5, Meijel | 0475 495022 | www.boutenaardbeien.nl

E. Verstappen Asperges
Streekproduct: asperges en alles wat daarbij hoort
Wij zijn een vollegrond groente-teeltbedrijf, gespecialiseerd in asperges. Daarnaast telen we
ook prei, koolrabi, venkel en courgettes.
Geopend: half mrt t/m eind juni: ma t/m vr van 7.00-18.00; za van 7.00-17.00
Luitstraat 1, Leveroy | 06 10505052 | www.verstappenasperges.nl
F. Café-Restaurant De Oude Smidse
Streekproducten: Al onze producten komen van onze plaatselijke bakker, slager en
groenteboer. Onze koks bereiden alles vers.
De Oude Smidse herbergt een Restaurant, Café, Feestzaal en B&B, waar heerlijk gedronken en
gefeest wordt. Met haar warme en sfeervolle inrichting heeft het alle ingrediënten voor een
fantastische avond uit. De Oude Smidse heeft twee gezellige terrassen.
Geopend: dagelijks vanaf 11.00 (keuken: 12.00-16.00, 17.00-21.00); wo gesloten
Stationstraat 26, Baexem | 0475 451628 | www.oudesmidse.com
G. Werkschuur Leudal
Streekproducten: diverse groenten uit eigen biologische tuin, jam, appelmoes, scharreleieren
en andere producten
Werkschuur Leudal is een werklokatie van woon- werkgemeenschap Elivagar, waar mensen met
een verstandelijke beperking zinvol werk wordt geboden, die bijdragen aan hun ontwikkeling.
Onze producten worden via de marktkraam aan de weg verkocht.
Geopend: ma t/m vr van 9.30–15.30; wo tot 12.30
Sint Elisabethsdreef, Haelen | 06 52594462 | www.deseizoenen.org

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl
Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving.

