
 

 
 

Fietsroute  Lekker Leudal Zuid 

 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

          
 

Startplaatsen: 

- Bezoekerscentrum Leudal, Roggelseweg 58 Haelen 

- Café Aan de Kirk, Raadhuisplein 34 Horn 

- Hotel-Restaurant Crasborn, Hoogstraat 6 Thorn 

- Kasteel Baexem, Kasteelweg 7-7a Baexem 

 

Afstand: 50 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 aardbeien, frambozen, honing, 

asperges, jam, hazelnoten en scharreleieren. Of proef ook eens het typisch Limburgse ´Zoer 

Vleisj´ van Hotel-Restaurant Crasborn in Thorn. 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.=deelnemer 

1. Verlaat Bezoekerscentrum Leudal (A) , steek de weg over (voorzichtig!) en ga R op het 

fietspad langs de weg. 

 

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 R. 

 

5. Neem de eerste weg L (Nunhemseweg). 

 



 

6. Aan het eind L. Volg de weg tot bij de kruising met verkeerslichten. 

 

7. Ga vóór de kruising met verkeerslichten R over het fietspad. 

 

8. Neem de eerste weg L, door de fietstunnel. Na de tunnel L. 

 

9. Bij de kruising met verkeerslichten R richting Buggenum. Volg het fietspad langs de weg. 

 

10. Na de spoorwegovergang de tweede weg R (Peter Schreursweg). 

 

11. Neem de eerste weg L (Melenborgweg). Na ca. 50 meter ligt Imkerij ’t Brook (B) aan je 

rechterhand (nr 13). Bel even aan voor heerlijke honing van de eigen imkerij. 

 

12. Vervolg de Melenborgweg en ga aan het eind R. Volg KP 45. 

 

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

je. Hier kun je pauzeren met  uitzicht op het kasteel. 

 

14. Verlaat Café Aan de Kirk en ga R langs de kerk (Kerkstraat). 

 

15. Steek de voorrangsweg over en volg weer KP 38. 

 

16. Na KP 38 volg je KP 30. 

 

17. Bij KP 30 L. Neem het eerste fietspad R (bij het bord 'Fietspad'). 

 

18. Op de T-splitsing R. Daarna het fietspad blijven volgen door op het hoge deel te blijven. 

 

19. Aan het eind van het fietspad L op de asfaltweg. Je fietst Heel binnen. 

 

20. Neem de tweede weg R (Houthemerweg). 

 

21. L aanhouden (blijft Houthemerweg) en aan het eind van de Houthemerweg rechtdoor het 

fietspad op. 

 

22. Aan het eind de weg oversteken en L op het fietspad. Volg KP 34. 

 

23. Na KP 34 blijf je het fietspad langs de weg volgen. Je steekt bij het sluizencomplex het 

kanaal over. 

 

24. Neem na het viaduct over de snelweg de eerste weg L (Hagenbroek). 

 

25. Neem de eerste weg R bij de St. Petrus kapel. 

 

26. Neem de tweede weg L. 

 



 

27. Weg gaat na de kruising over in Steeg (bij het bord 'doodlopende weg'). 

 

28. Aan het eind van de smalle steeg R. Pauzeplaats Hotel-Restaurant Crasborn (D) bevindt 

zich hier direct aan je rechterhand. 

 

29. Verlaat Hotel-Restaurant Crasborn en ga R. Neem de eerste weg L (Kerkberg). 

 

30. Op het plein (Wijngaard) R en direct L (Kloosterberg). 

 

31. Aan het eind R (na de beek). 

 

32. Aan het eind R en neem direct de eerste weg L. Na ca. 25 meter ligt Weerens Winkelke (E) 

met streekproducten uit de directe omgeving van Thorn aan je rechterhand.   

 

33. Ga terug en aan het eind L. 

 

34. Neem de eerste weg L (Hoogstraat). 

 

35. Neem de tweede weg L (Ittervoorterweg). 

 

36. Steek de kruising met verkeerslichten over en volg de weg met de bochten mee. 

 

37. Na het benzinestation L (Bosserstraat). 

 

38. Aan het eind R (L loopt dood in een weiland). 

 

39. Aan het eind L en direct R (Jacobusstraat). Volg KP 31 (Let op: bij de kerk in Hunsel R 

aanhouden). 

 

40. Bij KP 31 R richting het viaduct (Scheidingsweg). Neem na het viaduct de eerste weg L. 

 

41. Aan het eind (vóór het kanaal) L (Kanaalweg). Blijf op de verharde weg.   

 

42. Steek bij het benzinestation de voorrangsweg over (Hunselerdijk). Na ca. 350 meter ligt de 

versautomaat van Bormans Zachtfruit (F) aan je linkerhand. 

 

43. Vervolg de Hunselerdijk en neem de tweede weg R (Veldstraat). Volg KP 32. 

 

44. Na KP 32 L vóór het café langs (Baexemerweg). Na ca. 1,8 km ligt Groencentrum 

Genegenterhof (G) aan je rechterhand. Hier zijn heerlijke zelfgemaakte streekproducten te 

krijgen. 

 

45. Vervolg de Baexemerweg. Na ca. 1,3 km ligt Kasteel Baexem (H) aan je rechterhand. Hier 

kun je pauzeren. 

 

46. Verlaat Kasteel Baexem en ga R. Steek de voorrangsweg over en ga L op het fietspad langs 



 

de weg. 

 

47. Neem de tweede afslag op de rotonde. 

 

48. Na ca. 650 meter ligt tegenover de molen van Baexem het winkeltje van P. Vissers 

Asperges (I). Hier zijn tijdens het seizoen heerlijke verse asperges, aardbeien en eieren te 

krijgen (voorzichtig met oversteken!). 

 

49. Fiets verder over het fietspad en neem de eerste weg R (Hubert Cuyperslaan). 

 

50. Aan het eind bevindt zich KP 43. Volg KP 41. 

 

51. Na KP 41 volg je KP 46. 

 

52. Na KP 46 volg je KP 49. 

 

53. 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 

 

B. Imkerij ‘t Brook 

Streekproduct: honing 

Imkerij ‘t Brook is gelegen in het Haelensche Brook. Onze imkerij is gespecialiseerd in de 

bestuiving van groente- en fruitgewassen. Daarnaast verkopen wij ook nog honing en propolis 

producten. Bent u geïnteresseerd in een van onze producten kom gerust eens langs gefietst. 

 

Geopend: Wij hanteren geen vaste openingstijden. 

Melenborgweg 13, Haelen | 0475 510116 / 06 22865321 

 

C. 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 

http://www.bezoekerscentrumleudal.nl/


 

D. Hotel-Restaurant Crasborn 

Streekproducten: Limburgse Mosterdsoep, Limburgse salade, 'Zoer Vleisj', Limburgs 

Beenhammetje, vijf soorten vlaaien, etc. 

Hotel-Restaurant Crasborn ligt in het historische centrum van 'Het witte Stadje' Thorn. Op het 

voorterras geniet u van het uitzicht op de Abdijkerk met een heerlijk kopje koffie met 

Limburgse vlaai. In het restaurant kunt u kennismaken met onze Bourgondische keuken. 

 

Geopend: dagelijks van 9.00-23.00 (keuken: lunchkaart 12.00-17.00, dinerkaart 17.00-20.00) 

Hoogstraat 6, Thorn | 0475 561281 | www.hotelcrasborn.nl 

 

E. Weerens Winkelke 

Streekproducten: blauwe bessen producten, jam, honing, worst, kaas, oud-hollands snoepgoed, 

streekwijnen, stroop, huisgemaakte mosterd, mosterd dressing, advocaat, dessert sauzen, 

kadomandjes en nog veel meer! 

Bij Weerens Winkelke vindt u biologische en ambachtelijke producten uit de directe streek 

rondom Thorn. U kunt er ook terecht voor keramiek. 

 

Geopend: woe, do, vr en zo van 12.00-17.00 

Beekstraat 14, Thorn | 06 40663256 | www.streekproducten.net  

 

F. Bormans Zachtfruit 

Streekproducten: aardbeien, frambozen 

Ons bedrijf is gespecialiseerd in het produceren van de lekkerste aardbeien en frambozen. Het 

telen en oogsten gebeurd via de strikte regels van Golbal Gap. Sinds 2011 verkopen wij de hele 

zomer dagelijks verse aardbeien en frambozen aan huis. 

 

Geopend: onze versautomaat is de hele zomer gevuld. 

Hunselerdijk 7, Kelpen-Oler | 0475 452 847 | www.bormans-zachtfruit.nl   

 

G. Groencentrum Genegenterhof 

Streekproducten: appelmoes, chutney, brood, vlaai, knapkoeken, hazelnootolie, 

hazelnootpasta, gestoofde peertjes, huisgemaakte jam, seizoensgebonden groenten en fruit 

Genegenterhof biedt dagbesteding aan mensen met een verstandelijke handicap. De cliënten 

werken onder begeleiding in de tuin en biologische hazelnootkwekerij en bereiden producten 

van eigen groenten en fruit. In het verkooppunt worden streekproducten verkocht. Ook kunt u 

er terecht voor cadeaupakketten. 

 

Geopend: ma t/m vr van 9.00-16.00 

Baexemerweg 27A, Grathem | 0475 453121 | www.pswml.nl / www.pswlokaal.nl  

 

H. Kasteel Baexem 

Streekproducten: groentes en vlees (de Hooge Weyer / Jan en Bets van de Zande),  vis (John  

Nelissen, visserij bedrijf Kessel-Eik), zuivel  (Heleen en Coen Wijers), tomaten (familie Calers), 

kruiden uit eigen tuin 

Kasteel Baexem biedt een restaurant met een regionale en biologische keuken, een prachtig 

park, een B&B met grote ruime kamers en een groot terras op het zuiden! 

http://www.hotelcrasborn.nl/
http://www.streekproducten.net/
http://www.bormans-zachtfruit.nl/
http://www.pswml.nl/
http://www.pswlokaal.nl/


 

Geopend: lunch woe t/m zo (keuken open van 12.00-14.00, zo van 12.00-17.00); diner woe t/m 

za ( keuken open van 18.00-21.00) 

Kasteelweg 7 -7a, Baexem | 0475 452843 | www.kasteel-baexem.nl 

 

I. P. Vissers Asperges 

Streekproducten: asperges (diverse soorten en prijsklassen, ook geschild), aardbeien, kersen, 

scharreleieren, frambozen en aardappelen 

Ons doel is zoveel mogelijk asperges rechtstreeks in de mond van de consument te krijgen 

omdat asperges vers geconsumeerd moeten worden. Dat kan alleen als je rechtstreeks bij de 

boer koopt. Bij ons zijn de asperges altijd dagvers. 

 

Geopend: apr, mei en jun van 10.00-19.00, 7 dagen per week 

Locatie winkel: aan de N280 tegenover de molen in Baexem | 06 20626980 

 

 

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.kasteel-baexem.nl/
http://www.fietsenwandelweb.nl/

