
 
 

Fietsroute Merefelt en Weerterbos 

 

Deze route is ontwikkeld door RouteBureau Nederland in samenwerking met Stichting 

Venezuela Werkgroep Nederweert 

 

          
 

Start- en eindpunt: Café Bi-j Le-Nie, Kruisstraat 53 in Nederweert Eind  

Afstand: 41 km (mogelijkheid om in te korten tot ongeveer 18 km) 

 

De oorspronkelijke naam van Nederweert is 'Merefelt'. Dit betekent 'te midden van meren', 

maar een andere uitleg is dat deze naam verwijst naar een paardenwisselplaats uit de 

Romeinse tijd. Deze route rondom Nederweert begint in Café Bi-j Le-Nie ('Bij Lenie') in 

Nederweert Eind en voert u langs de Noordervaart en het kanaal Wessem-Nederweert richting 

het Weerterbos, dat onderdeel is van het grensoverschrijdende natuurgebied Kempen-

Broek. Door het verschil in hoog (droog) en laag (nat) is de natuur in het Weerterbos heel 

gevarieerd en leven er veel verschillende diersoorten, zoals bijzondere vlinders en vogels. Het 

Weerterbos was vroeger een echte woestenij waar tot in de 19e eeuw nog wolven leefden, 

maar tegenwoordig is het een ideaal gebied voor fietsers en wandelaars die op zoek zijn naar 

rust en mooie landschappen. Tijdens de route komt u een aantal interessante stopplaatsen 

tegen zoals het Grenskerkmonument en de uitzichttoren van Het Limburgs Landschap. Wie 

weet ziet u vanaf de toren een aantal edelherten lopen! Voordat u het Weerterbos in fietst 

komt u langs de Daatjeshoeve, een prima plek om met koffie en vlaai op adem te komen en te 

genieten van de prachtige omgeving. 

 

 

Routebeschrijving (L=links / R=rechts) 

 

1. Start bij Bi-j Le-Nie 

2 .  U staat met uw rug naar het café, ga R. Volg Kruisstraat tot voorrangsweg. 

3 .  Op voorrangsweg R. 

4 .  Over de brug L. ( voorzichtig oversteken!). Fiets langs het kanaal. 

5 .  Eerste weg L. brug over. 

6 .  Eerste weg R. 

7 .  Richting knooppunt 3 volgen. 

8 .  Bij knooppunt 3 R. brug over (Schoor). 

9 .  Viersprong oversteken. 

10.  Deze weg blijven volgen. 

11.  Na viaduct eerste weg R. (Truyenhoekweg) 

12.  Deze weg blijven volgen tot Verborgsweg en daar R. (nog steeds de Truyenhoekweg) 



13.  Einde weg R. (Truyenhoekweg vervolgen). 

14.  Eerste weg L. fietspad volgen (rechts ligt de milieustraat) 

15.  Voor het kanaal L. 

16.  Deze weg blijven volgen. 

17.  Biesterbrug oversteken. 

18.  Na brug eerste fietspad R. (Helmondseweg) 

19.  Eerste weg L. (Oude Laarderweg) 

20.  Richting knooppunt 70 blijven volgen. 

21.  Voor Boeket 2a L. (Tuincentrum Pustjens) 

22.  Tweede weg R. (Hoek) 

 

 Voor de korte tocht doorgaan met 23, voor de lange tocht doorgaan met 23a

23.  Eerste weg R. (Rosselsweg) 

24.  Eerste weg L. (Colusdijk) 

25.  Viersprong verharde wegen R. (Molswingelsdwarsdijk) 

26.  Voorrangsweg L. (Booldersdijk) 

27.  Eerste weg R. (Karissteeg) 

28.  Bij splitsing R. (Karissteeg) 

29.  Tweede viersprong L. (Peelsteeg) 

30.  Na voorrangsweg en brug meteen R. (voorzichtig oversteken, Kanaaldijk) 

31.  Eerste weg L. (Nieuwstraat) 

32.  Viersprong R. (Winnerstraat) 

33.  Na het zwembad, de weg oversteken en de wijk in fietsen (Gutjesweg) 

34.  Na brandweerkazerne R. (Budschop) 

35.  Eerste weg L. (Schansstraat) 

36.  Voorrangsweg R. (Hoofstraat) 

37.  Rotonde recht oversteken. 

38.  Na brug tweede weg L. (Kruisstraat) 

39.  Einde 

 

 Tweede gedeelte routebeschrijving (+/- 18 km)

23a.  Derde weg L. (Veldweverstraat) 

24a.  Einde weg R. (Laarderkapeldijk) 

25a.  Bij 'Daatjeshoeve' rechtdoor. 

26a.  Richting knooppunt 74 blijven volgen. 

27a.  Bij bordje met nummer 5 L. 

28a.  Voorbij 'Peerkesbosch rechtdoor. 

29a.  Einde weg L. (bij transformatiehuisje)  

30a.  Rechtdoor blijven fietsen. 

31a.  Einde weg R. (richting 69) 

32a.  Richting 69 blijven volgen. 

33a.  Bij knooppunt 69 weg oversteken. 

34a.  Eerste weg L. (grindweg) 

35a.  Viersprong R. (asfaltweg) 



36a.  Viaduct over. 

37a.  Eerste weg scherp L. 

38a.  Voor kapel L. (Boeketweg) 

39a.  Na viaduct tweede weg L.  

40a.  Eerste weg R. 

Vervolgens met nummer 23 van de korte  routebeschrijving verder gaan. 

 

 

 

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/

