Fietsroute Langs de beken van het Leudal
Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland

Start- en eindpunt: Café Den Hook, Dorpstraat 71 in Heythuysen
Pauzeplaats na 19 km: Café Lot, Kerkstraat 1 in Nunhem
Afstand: 31 km
Je vertrekt bij Café Den Hook en fietst het Leudal in, een prachtig natuurgebied in MiddenLimburg. In een ver verleden zijn hier door water en wind dikke lagen zand en grind afgezet.
Door de slijtende werking van stromend water zijn in deze bodemlagen beekdalen ontstaan.
Het zijn de beekdalen van de Tungelroyse Beek, de Zelsterbeek, de Leubeek en de Neerbeek.
Van al dat stromende water hebben de bewoners van het Leudal altijd gebruik weten te
maken, zoals je kunt zien aan de watermolen aan de Leubeek. En uiteindelijk stroomt al dat
water de Maas in. Je komt het allemaal tegen tijdens deze heerlijke fietstocht. Pauzeren kan
bij Café Lot in Nunhem.
Let op
Een deel van de route gaat over fietspaden die bij nat weer nogal modderig kunnen zijn. In dat
geval kun je na punt 12 in de beschrijving voor de alternatieve route kiezen.
Routebeschrijving
R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid
1. Verlaat Café den Hook (zie A) en ga R langs de kerk. (Dorpstraat).
2. Direct na de kerk L. Fiets tussen de kapel en het witte gebouw door.
3. Na ca. 250 meter L aanhouden bij de parkeerplaats.
4. Ga R op de voorrangsweg.
5. Je verlaat Heythuysen en komt na ca. 600 m bij KP 41 (bij het kruisbeeld aan je
rechterhand). Ga hier L (Koelenstraat).
6. Volg KP 46 (zie B).
7. Na KP 46 volg je KP 52.

8. Na KP 52 volg je KP 50.
9. Na KP 50 volg je KP 51 (zie C).
10. Na KP 51 volg je KP 49. Op het plein met de Mariakapel in Nunhem zie je Café Lot (zie D)
aan je linkerhand liggen. Dit is de pauzeplaats van deze route.
11. Verlaat Café Lot richting de Mariakapel en fiets richting KP 49.
12. Na het passeren van de St. Ursula- of Leumolen (zie E) neem je het eerste pad R (KP 49
gaat hier L). Bij nat weer kan dit pad nogal modderig zijn waardoor het lastig fietsen is. Je
kunt zo nu en dan even afstappen, maar je kunt ook kiezen voor de alternatieve route
hieronder.

Alternatieve route bij nat weer
12a. Ga na de St. Ursulamolen niet R, maar blijf KP 49 volgen (dat is L).
12b. Lees verder bij punt 15.
13. Aan het eind L op de asfaltweg (richting Roggel).
14. Aan het eind de voorrangsweg oversteken en L op het fietspad langs de weg. Volg KP 49.
15. Na KP 49 (zie F) fiets je richting KP 15. In Heythuysen direct na de kerk R. Na ca. 40 meter
zie je Café den Hook aan je linkerhand liggen en ben je weer terug bij het startpunt van de
route.

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg
A. Café Den Hook
Café Den Hook is `n bruin café in de kern van Heythuysen. Annie & Dré Kluijtmans schenken al
vanaf 1979 `n goed glas Amstel bier! U kunt in ons café genieten van `n goed glas bier, wijn,
speciaal bier, koffie of whisky. Er is gelegenheid om te darten of biljarten. Ons gezellige ruime
terras op het zuiden is voorzien van terrasverwarming. Zo kunt u ook op de wat koudere dagen
er warmpjes bijzitten. Diverse workshops zijn er gevolgd van het 'Goed Getapt' programma van
Heineken, zoals koffie en theetraining en speciaal biertraining. Deze trainingen komen de
service en kwaliteit ten goede. Voor meer informatie klik hier
B. Leudal
Na KP 41 fiets je het Leudal in. Het Leudal is ontstaan doordat de Maas hier ooit dikke lagen
zand en grind heeft afgezet, die later door zand (dat door de wind werd aangevoerd) werden
bedekt. Door de slijtende werking van het water ontstonden de beekdalen van o.a. de
Tungelroyse Beek (die je bij het verlaten van Heythuysen al bent overgestoken), de Leubeek,
de Zeisterbeek en de Neerbeek. Uit resten is gebleken dat er 10.000 jaar geleden al mensen
woonden in het Leudal. Ook zijn er grafheuvels van 3500 jaar oud te vinden.

C. Neerbeek
Tussen KP 50 en 51 fiets je over en langs de Neerbeek die bij Neer uitmondt in de Maas. Er
bevindt zich hier een vistrap die is aangelegd om het voor vissen mogelijk te maken om vanuit
de Maas hun paaigebieden te bereiken. De oorspronkelijke molenstuwen langs de beek
belemmerden deze paaitrek niet, maar de stuwen die in de jaren '50 van de vorige eeuw
werden aangelegd deden dat wel. De huidige vistrap is in 1988 aangelegd.
D. Café Lot
Voor meer informatie klik hier
E. Sint Ursulsamolen aan de Leubeek
Richting KP 49, bij het oversteken van de Leubeek, passeer je de Leumolen of St. Ursulamolen.
Ooit stonden er aan de Leubeek drie van dit soort waterradmolens, maar de St. Ursulamolen is
de enige die is overgebleven. Het is een 'onderslag watermolen' die werd gebruikt als graan- en
oliemolen. Bij onderslagmolens wordt het rad in gang gebracht door het water dat tegen de
schoepen stroomt. Tijdens de openingsuren draait de graanmolen en is de expositie in de
informatieruimte te bezoeken. Bron tekst: Staatsbosbeheer
F. Bezoekerscentrum Leudal
Bij KP 49 zie je aan je linkerhand Bezoekerscentrum Leudal liggen. Ontdek daar de natuur en
het erfgoed van het Leudal. Bezoekerscentrum Leudal (voorheen Centrum St. Elisabethshof) is
het centrum waar groepen (scholen en particulieren) excursies kunnen maken door het
prachtige natuurgebied Leudal, maar tevens zijn een bezoek aan het Leudalmuseum en de
wisseltentoonstellingen zeer de moeite waard.

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.

