
 

 
 

Fietsroute  Lekker Leudal Noord - Lus 2 langs Nunhem, Buggenum, Haelen en Horn 

 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

          
 

Startplaatsen: 

- Bezoekerscentrum Leudal, Roggelseweg 58, Haelen 

- Café Aan de Kirk, Raadhuisplein 34, Horn 

 

Afstand: 27 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 het fietspad 

 

2. Na ca. 120 meter ben je bij KP 49. Fiets richting KP 51. 

 

3. Je fietst Nunhem binnen. Op het plein vóór Café Lot L (Kerkstraat) èn neem vervolgens de 

eerste weg R (De Beemden, je verlaat de knooppuntenroute). 

 

4. Aan het eind van het fietspad L. 

 

5. Steek de drukke voorrangsweg over (voorzichtig!) en fiets rechtdoor de grindweg op. 

 

6. Aan het eind L. 

 

7.   Aan het eind R. 



 

8. Neem de eerste asfaltweg L (Margrietstraat). 

 

9. Houd R aan op de Y-splitsing en neem direct de eerste weg R (Haenwegske). 

 

10. De grindweg komt uit op een asfaltweg, houd hier L aan (Poelakkerweg). Zuivelboerderij 

Wijers (H) ligt na ca. 200 meter aan je rechterhand. Hier worden allerlei zuivelproducten op 

ambachtelijke wijze gemaakt. 

 

11. Vervolg je weg en blijf op de asfaltweg (deze buigt scherp naar R). 

 

12. Aan het eind R en neem de eerste weg L (bij het kruisbeeld, Groeneweg). 

 

13. R aanhouden op de Y-splitsing. Ca. 400 meter verderop buigt de Groeneweg naar R. Volg nu 

KP 52. 

 

14. Na KP 52 fiets je richting KP 46 tot je aankomt op de Grote Kampweg in Haelen. Neem de 

eerste weg L (blijft Grote Kampweg, je verlaat hier de knooppuntenroute). Na ca. 100 meter 

liggen de winkel en versautomaat van Criens Blueberries (I) aan je linkerhand. Stop hier even 

voor overheerlijke blauwe bessen, asperges en aanverwante producten. 

 

15. Vervolg je weg. De grindweg gaat over in een asfaltweg. Volg nu KP 45. 

 

16. Na KP 45 fiets je richting KP 38. Bij de kerk van Horn ligt Café Aan de Kirk (J) recht voor 

je, waar je kunt pauzeren met uitzicht op de kerk en het kasteel. 

 

17. Verlaat Café Aan de Kirk en vervolg je weg naar KP 38. 

 

18. Na KP 38 fiets je richting KP 43. Na het passeren van het bord 'Baexem' ga je bij de eerste 

mogelijkheid scherp R op de weg die parallel loopt aan het fietspad (Stekstraat). 

 

19. Neem de eerste asfaltweg R (Beekkant). Na ca. 1 km ligt Culinaire boerderij Heijerhof (K) 

aan je rechterhand. Alle producten (vlees, groenten, fruit) worden hier biologisch en duurzaam 

geproduceerd. 

 

20. Vervolg je weg. Aan het eind voorrangsweg oversteken en L op het fietspad. 

 

21. Neem de eerste weg R (Speckerweg). Volg KP 46. 

 

22. Na KP 46 volg je KP 49. Vlak vóór KP 49 ligt Bezoekerscentrum Leudal (A) aan je 

rechterhand. 

 

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 

 

H. Zuivelboerderij Wijers 

Streekproducten: Op onze zuivelboerderij verwerken we de melk van onze melkkoeien tot 

diverse zuivelproducten. Behalve kaas maken we ook boerenkarnemelk, boerenyoghurt, 

ambachtelijk ijs in vele smaken, divers soorten vla en rijstepap. Deze producten verkopen we 

in onze boerderijwinkel. Daar vindt u ook een assortiment streekproducten, groente, fruit en 

rund- en varkensvlees. 

 

Geopend: di t/m vr van 13.00-17.00; za van 9.00-16.00 

Poelakkerweg 3, Buggenum | 0475 594714 / 470074 

 

I. Criens Blueberries 

Streekproducten: asperges, blauwe bessen en blauwe bessenproducten zoals jam, siroop en 

sap, wijn, likeur en cadeauverpakkingen 

Criens Blueberries is een modern tuin-bouwbedrijf in de teelten van asperges en blauwe 

bessen. Van maart t/m mei zijn de  asperges verkrijgbaar. Van juli t/m september oogsten we 

5 verschillende rassen van  de blauwe bes. 

 

Geopend: winkel: woe ochtend en za ochtend; ook is er een versautomaat 

Grote kampweg 27-29, Haelen | www.criensblueberries.nl 

 

J. Café Aan de Kirk 

Streekproduct: Lindeboom, ‘t bier van hier’ Een lekker en goed getapt biertje! 

Welkom in ons gezellige dorpscafé met terras op een van de mooiste plekjes in Horn... naast 

de kerk, vlakbij het kasteel! Even pauzeren met een biertje of een kop koffie, met eventueel 

een hapje van onze kleine kaart! 

 

Geopend: mei t/m sep 6 dagen per week vanaf 11:00 (di gesloten) 

Raadhuisplein 34, Horn | 0475 219554 | Facebook: Aan de Kirk Horn 

 

K. Heijerhof 

Streekproducten: o.a. Aberdeen Angus rundvlees, lamsvlees, varkensvlees van eigen bedrijf, 

aardappelen, groenten, fruit, jam, stroop, sappen 

Op culinaire boerderij Heijerhof is alles gericht op smaakvolle eerlijke producten. In de winkel 

wordt vlees van de eigen Aberdeen Angus koeien, schapen en scharrelvarkens verkocht. In de 

moestuin worden groenten verbouwd. En de boomgaard levert allerlei fruit. 

 

Geopend: wo/do 13.30-17.00, vrij/za 10.00-17.00 

Beekkant 9, Baexem | 0475 451330 | www.heijerhof.nl 

 

http://www.bezoekerscentrumleudal.nl/
http://www.criensblueberries.nl/
http://www.heijerhof.nl/


 

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. 

http://www.fietsenwandelweb.nl/

