
 

 
 

Fietsroute Op de fiets naar Klein Lourdes 

 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

          
 

Start- en eindpunt: Boerderij 't Platteland, Lorbaan 1 in Veulen-Venray 

Pauzeplaats na 19,5 km: Boscafé Het Maasdal, Tienrayseweg 10b in Horst 

Afstand: 29 km 

 

Je zou het niet verwachten, maar voor een pelgrimage hoef je niet perse naar Zuid-Frankrijk. 

In Noord-Limburg ligt namelijk Tienray, waar bedevaartgangers al sinds 1887 naar toe komen 

voor rust en bezinning. In de kerk van Tienray bevindt zich een grot ter ere van Maria en het 

dorp mag zich daarom met toestemming van de paus ´Klein Lourdes´ noemen. Wie aan 

Mariaverering geen waarde hecht, kan inspiratie opdoen uit het landschap en de natuur, al 

helpen de vele wegkruisen en kapellen je er steeds aan herinneren dat Onze Lieve Heer in 

Noord-Limburg nooit ver weg is. Nadat je bent vertrokken bij Boerderij 't Platteland fiets je 

door afwisselend boerenland waar asperge- en champignonteelt een belangrijke rol spelen. Na 

Tienray leidt de route langs bos en heide en kun je in Horst pauzeren bij Boscafé Het Maasdal. 

 

Routebeschrijving 

R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid  

 

1. Verlaat Boerderij 't Platteland (zie A) en ga R. Volg KP 4. 

 

2. Na KP 4 volg je KP 5. 

 

3. Na KP 5 volg je KP 50. 

 

4. Na KP 50 volg je KP 54 (zie B). 

 

5. Na KP 54 volg je KP 89. 

 

6. Na KP 89 volg je KP 86 (zie C). 

 

7. Na KP 86 volg je KP 88. 

 

8. Na ca. 1,7 km gaat de route naar KP 88 naar L (Peeldijkje). Volg KP 88 (ga dus L) en neem de 

tweede grindweg L. 

 

9. Na de twee stenen pilaren (de ingang van Kasteeltuin Ter Horst) direct R. 



 

10. Volg de borden 'De Locht route' tot je Boscafé Het Maasdal (zie D) aan je rechterhand ziet 

liggen. Dit is de pauzeplaats van deze route. 

 

11. Na een pauze bij Boscafé Het Maasdal keer je terug over hetzelfde pad. Aan het eind R (na 

ca. 150 meter). Volg KP 87 (zie E). 

 

12. Volg KP 87 tot aan de voorrangsweg. Ga daar R. 

 

13. Na ca. 70 meter ligt aan je linkerhand een tankstation. Ga vóór het tankstation L (pas op 

bij het oversteken van de weg!). 

 

14. Je fietst achter het tankstation langs. Aan het eind L. 

 

15. Neem de eerste weg R (Veld-Oostenrijk). 

 

16. Neem de eerste weg L (Schengweg, bij het bord 'doodlopende weg'). 

 

17. Op de kruising rechtdoor (Kempweg). 

 

18. De Kempweg gaat over in de Sint Maartensweg. Neem op de Sint Maartensweg het tweede 

grindpad R (Loofhoutweg). 

 

19. Aan het eind L (Schadijkerpeelweg). 

 

20. Neem de eerste weg R (Breevennenweg). Aan het eind bevindt zich KP 4. 

 

21. Na KP 4 volg je KP 3 tot je na ca. 2,1 km Boerderij 't Platteland aan je linkerhand ziet 

liggen. Je bent weer terug bij het startpunt van de route. 

 

 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg 

A. Boerderij 't Platteland 

Boerderij 't Platteland heeft een leuke overzichtelijke speeltuin en kinderboerderij, een 

perfecte locatie waar u kunt genieten op ons erfterras als de kinderen spelen, of een kijkje 

kunt nemen in onze boerderijwinkel met heerlijke streekproducten van het Limburgse land. 

Voor meer informatie klik hier 

 

B. Tienray 

KP 54 ligt bij de R.K. Kerk O.L.V. Troosteres der bedrukten. Al in 1485 is er op deze plek sprake 

van een Mariakapel. In 1877 werd een neoromaanse kerk gebouwd met daarbij een 

processiepark met kruiswegstaties. Ook werd een kapel gebouwd met een kopie van de grot 

van Lourdes. Duizenden bedevaartgangers gaan vanaf die tijd de kerk bezoeken. Paus Pius IX 

geeft Tienray officieel toestemming voor het dragen van de titel 'Klein Lourdes'. 

 

C. Museum De Locht 

Vlak voor KP 86 kom je langs Museum De Locht.  Dit streekmuseum vetelt het verhaal van het 

http://www.platteland.nu/


 

gewone plattelandsleven in de periode 1850-1950. Je kunt er zien hoe mensen in die tijd 

werkten en leefden in Noord-Limburg. Naast het streekmuseum vind je er het Nationaal 

Asperge- en Champignonmuseum. Noord-Limburg is de belangrijkste streek voor het telen van 

deze gewassen, wat je tijdens de fietstocht niet zal ontgaan. 

 

D. Boscafé Het Maasdal 

Het Boscafé is gelegen in de Kasteelse Bossen van het Limburgse Horst aan de Maas, een 

prachtig natuurgebied met vele gezichten. Deze regio bestaat uit vele maasdorpjes die met 

elkaar verbonden zijn door prachtige natuurgebieden. Voor meer informatie klik hier 

 

E. Ruïne Kasteel Huys ter Horst 

Vlak voordat je onder het viaduct van de snelweg doorgaat, passeer je de ruïne van Kasteel 

Huys ter Horst. Het is onbekend wanneer dit Middeleeuwse kasteel precies is gesticht, maar dit 

moet ergens in de 14
e
 eeuw zijn geweest. Van een 'kasteel' was in het begin trouwens nog geen 

sprake. Het eerste bouwwerk was niet meer dan een versterking die bestond uit een ommuurde 

vijfhoekige binnenplaats. Later werd er een toren bijgebouwd die werd uitgerust met een 

waterreservoir. In de loop van de eeuwen werd het bouwwerk steeds verder uitgebreid en 

ontstond een echt kasteel, dat helaas in de 18
e
 eeuw in verval raakte en in 1842 werd gesloopt. 

De gemeente Horst liet de ruïne in 2003 herstellen en maakte deze toegankelijk voor het 

publiek. 

 

 

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.boscafehetmaasdal.nl/
http://www.fietsenwandelweb.nl/

