Fietsroute Kempenroute door het Weerterland
Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland

Start- en eindpunt: Café 'de Meulen', Burg. v. Houtstraat 51 in Budel
Pauzeplaats na 22,5 km: Café Zaal Cafetaria De Paol, Bocholterweg 136 in Altweerterheide
Afstand: 36,5 km
Eeuwenlang waren de Kempen een verlaten en ondoordringbare wildernis. Omdat het hier
altijd een grensstreek is geweest, was deze regio het domein van smokkelaars en
boevenbendes zoals de beruchte bokkenrijders. Je vertrekt bij Café 'de Meulen' in Budel en
passeert in het spoor van de smokkelbendes al snel de Belgische grens. Na de ZuidWillemsvaart fiets je door de prachtige Laurabossen waarna je kunt pauzeren bij Café De Paol
in Altweerterheide. Geniet van een route vol afwisseling en bijzondere natuur op de grens van
Belgisch en Nederlands Limburg.
Routebeschrijving
R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid
1. Verlaat Café 'de Meulen' (zie A) en ga R op de voorrangsweg (richting Hamont).
2. Bij de verkeerslichten L (Nieuwstraat).
3. Op de rotonde rechtdoor. Volg KP 78.
4. Volg KP 78 tot de voorrangsweg in Budel-Dorplein (bij het straatnaambord 'Boszicht' aan je
linkerhand). Ga daar R (zie B).
5. Neem de tweede weg L (St. Barbaraweg). Na ca. 1,5 km fiets je België in.
6. Aan het eind L op de voorrangsweg (Lozenweg). Volg KP 210 van het Belgische
knooppuntennetwerk.
7. Na KP 210 volg je KP 75 (zie C).
8. Na KP 75 fiets je richting KP 85 (zie D). Bij het hoge talud van de afvalstortplaats steek je de
voorrangsweg over en ga je een fietspad op (nog steeds KP 85). Aan het eind van het fietspad L
(Pruiskesweg).

9. Bij de voorrangsweg R.
10. Na ca. 2 km ligt Café de Paol (zie E) aan je linkerhand. Dit is de pauzeplaats van deze
route.
11. Na een bezoek aan Café de Paol vervolg je je weg richting het centrum van
Altweerterheide.
12. Neem de eerste weg L (Herenvennenweg). Volg KP 77 (zie F).
13. Na KP 77 fiets je richting KP 40. Zodra je bij de voorrangsweg komt, volg je KP 78.
14. Na KP 78 volg je KP 76 tot bij bungalowpark de Weerterbergen. Ga direct na het
bungalowpark L de grindweg op.
15. Aan het eind van de grindweg L de voorrangsweg op. Na ca. 80 meter ben je bij KP 76.
16. Na KP 76 volg je KP 82.
17. Bij KP 82 rechtdoor. Na ca. 1 km zie je Café 'de Meulen' voor je liggen en ben je weer
terug bij het startpunt van de route.

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg
A. Café 'de Meulen'
Wij beschikken over het keurmerk 'Alle fietsers welkom 2012' en zijn aangesloten bij het
fietsplatform. Heeft u een elektrische fiets of scootmobiel? Dan kunt u deze bij het nuttigen
van een consumptie gratis opladen middels ons oplaadpunt. Tevens beschikken wij over een
open draadloos netwerk, waar u gebruik van kunt maken. Natuurlijk verzorgen wij ook de
inwendige mens. In onze eigen keuken maken wij de heerlijkste gerechten klaar voor onze
'kleine kaart'. Op ons mooie en gezellige terras kunt u relaxed zitten. Voor de kleine gasten
hebben we een leuke speeltuin waarin ze lekker kunnen spelen. Deze speeltuin is geheel
kindvriendelijk en afgesloten met kindvriendelijke sloten, zodat u als ouders onbezorgd op het
terras kunt zitten. Graag zien wij u binnenkort als gast in ons gezellig café. Klik hier voor meer
informatie.
B. Budel-Dorplein
Budel-Dorplein is van oorsprong een arbeidersnederzetting die is ontstaan toen in 1892 door de
familie Dor een zinkfabriek werd gebouwd. Deze fabriek lag zo verlaten dat alle infrastructuur
en voorzieningen speciaal voor de werknemers moesten worden aangelegd. Dit ging zo ver dat
zelfs de kerk en de school door de fabriek werden neergezet. De eerste bewoners kwamen uit
Wallonië. Door de taalbarrière en de gebrekkige voorzieningen hadden deze 'gastarbeiders' het
niet gemakkelijk, maar hier kwam langzaam verbetering in.
C. Zuid-Willemsvaart
Na KP 210 fiets je langs de Zuid-Willemsvaart. Dit kanaal werd tussen 1821 en 1826 aangelegd

in opdracht van koning Willem I die veel heeft gedaan voor het stimuleren van de industrie in
het zuiden van Nederland. Vele wegen en waterwegen zijn tijdens zijn regeringsperiode tot
stand gekomen. De Zuid-Willemsvaart tussen Maastricht en Den Bosch diende als betrouwbaar
alternatief voor het transport over de Maas. Er werd gebruikgemaakt van eerder door Napoleon
aangelegde delen van het Canal du Nord.
D. Laurabossen
Na 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.
E. Café Zaal Cafetaria De Paol
Café De Paol is een typisch bruin café, waar je o.a. kunt biljarten, darten en kaarten. Hier is
ook de startplaats voor de Bolle Jan fiets- en wandelroutes. Voor de liefhebber is er Bolle Jan
bier verkrijgbaar. U treft hier de sfeer van weleer. Klik hier voor meer informatie.
F. De IJzeren Man
Richting KP 77 fiets je langs recreatiegebied de IJzeren Man. Dit gebied ten zuidwesten 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 Weert-Eindhoven. In de IJzeren Man vind je o.a. een Natuuren Milieucentrum waar op een leuke manier veel informatie over de natuur en het landschap
wordt gegeven.
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.

