Fietsroute GrensPark Kempen-Broek
Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland

Start- en eindpunt: Brasserie-zalen ’t Blaakven-Restaurant Cachera, Geuzendijk 35 in Weert
Pauzeplaats na 15 km: Restaurant-Spieghelpaleis de Luifel, Julianastraat 2 in Stramproy
Afstand: 36 km
Op de grens van Belgisch en Nederlands Limburg ligt een natuurgebied waar geweldig kan
worden gefietst: GrensPark Kempen-Broek. Honderden jaren geleden lag hier een uitgestrekt
moeras dat werd afgewisseld door hoger gelegen zandruggen. Dit was in die tijd de ideale
uitvalsbasis voor de beruchte bokkenrijders, een mysterieuze bende die maar al te graag
misbruik maakte van het volksgeloof in geesten die op bokken door de lucht reden . Na je
vertrek bij 't Blaakven fiets je door een mozaïek van landschappen. Geniet van bossen,
landerijen en heidevelden. Pauzeren kan bij Restaurant-Spieghelpaleis de Luifel in Stramproy.
Routebeschrijving
R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid
1. Verlaat Brasserie-zalen 't Blaakven-Restaurant Cachera (zie A) en ga R het fietspad op
langs de voorrangsweg.
2. Ga na ca. 80 meter R het onverharde pad op.
3. Aan het eind L langs het hek van het bungalowpark.
4. Aan het eind de weg oversteken en R het fietspad op.
5. Aan het eind bevindt zich KP 78. Na KP 78 volg je KP 77 (zie B).
6. Na KP 77 volg je KP 42.
7. Je volgt KP 42 tot je na ca. 3,8 km langs Tuincentrum Neerkenshoof fietst. De route naar KP
42 gaat hier naar L. Ga hier R (Mastenbroekweg) en direct weer L (vervolg de Dijkerstraat).
8. Aan het eind L en direct weer R (blijft Dijkerstraat).
9. Op de eerste kruising rechtdoor. Je volgt nu KP 83.

10. Na KP 83 volg je KP 93 tot je na ca. 1,2 km op de kruising met de Kievitspeelweg komt. Ga
daar R (Kievitspeelweg).
11. Aan het eind L (blijft Kievitspeelweg).
12. Aan het eind R (Soutsweg).
13. Aan het eind L.
14. Op de kruising bij de molen R. Je volgt KP 90.
15. Na ca. 250 meter zie je aan je rechterhand Restaurant-Spieghelpaleis de Luifel (zieC)
liggen, de pauzeplaats van deze route.
16. Na Fietscafé-Restaurant De Luifel vervolg je de route naar KP 90.
17. KP 90 volg je KP 86.
18. Na KP 86 volg je KP 85 (zie D).
19. Na KP 85 volg je KP 75 (zie E en F).
20. Na KP 75 volg je KP 77.
21. Na KP 77 fiets je richting KP 40. Zodra je bij de voorrangsweg komt, volg je KP 78.
22. Na KP 78 volg je KP 76 tot bij bungalowpark de Weerterbergen. Ga direct na het
bungalowpark L de grindweg op.
23. Neem het derde pad R. Aan het eind L.
24. Na ca. 80 meter ben je weer bij Brasserie-zalen 't Blaakven-Restaurant Cachera, het
startpunt van de route.

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg
A. Brasserie-zalen 't Blaakven-Restaurant Cachera
Aan de rand van Weert, op de grens van Limburg en Noord-Brabant, midden in het bos ligt 't
Blaakven. Een eigentijdse accommodatie met een breed scala aan mogelijkheden. De ligging
van 't Blaakven met het terras, ademt nog de nostalgische sfeer van die gezellige uitspanning
uit vervlogen tijden. Heerlijk toeven in goed gezelschap, het ruisende bos op de achtergrond. 't
Blaakven ligt op een knooppunt van diverse fiets- en wandelroutes: een ideale plek voor een
fijne rustpauze. Voor meer informatie klik hier
B. De IJzeren Man
Recreatiegebied de IJzeren Man ligt ten zuid-westen van Weert bestond ooit uit heidevelden en

woeste gronden, waarvan de laatste restanten nog steeds goed zichtbaar zijn. Het gebied
ontleent zijn naam aan de stoomgraafmachine ‘De IJzeren Man’ die van 1910 tot 1913 een deel
van het gebied uitgegraven heeft en waardoor een grote waterplas (de huidige ‘Grote IJzeren
Man’) ontstond. Het gewonnen zand werd gebruikt voor de aanleg van de spoordijk WeertEindhoven. In de IJzeren Man vind je o.a. een Natuur- en Milieucentrum waar op een leuke
manier veel informatie over de natuur en het landschap wordt gegeven.
C. Restaurant-Spieghelpaleis de Luifel
Een gezellig steakhouse met zaal, een mooi terras en een gezellig familie restaurant. De unieke
ligging tegenover de kerk in het centrum van Stramproy, het vriendelijk personeel en de
uitmuntende kok, garanderen u een optimale beleving bij uw bezoek aan ons restaurant. In de
Art Deco zaal staat een 8 meter groot origineel DECAP dansorgel, zoals die in lang verstreken
tijden bij vele danszalen te bewonderen waren. In het restaurant aan de straatzijde is het
eveneens gezellig vertoeven onder het genot van een lekker kopje thee, koffie met heerlijke
vlaai de bar of een overheerlijk streek gerecht. Voor meer informatie klik hier
D. Stramprooier Heide
Na KP 86 fiets je door en langs de Stramprooier Heide, onderdeel van GrensPark KempenBroek. De Stramprooier Heide is een afwisselend natuurgebied dat wordt beheerd door
Natuurmonumenten. Het bestaat uit heideveldjes, kleinschalige akkers en naaldbossen.
E. Wijffelterbroek
Na KP 85 (vóór het oversteken van de voorrangsweg) fiets je door natuurgebied Wijffelterbroek
dat ook onderdeel is van GrensPark Kempen-Broek. Het is een uniek gebied waar bijzondere
plant- en diersoorten voorkomen.
F. Laurabossen
Richting KP 75 fiets je door de Laurabosen. Dit is een in de 19e eeuw aangeplant naaldbos dat
was bedoeld om de Lauramijnen in Zuid-Limburg van hout te voorzien. De mijnbouw stopte in
de jaren ’60 van de vorige eeuw en in 1997 werd het gebied overgedragen aan
Natuurmonumenten. Nu wordt geprobeerd om van de Laurabossen een meer natuurlijk bos te
maken. Daarbij worden o.a. Schotse Hooglanders ingezet. Vlakbij KP 75 staat een uitkijktoren
van waaraf je een mooi uitzicht over het natuurgebied hebt.

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.

