ROUTE gemeente Leudal
Van knooppunt

Naar knooppunt/Straat

Start: knooppunt 5
Haven Hanssum
Neer

Naar knooppunt 50 (Kerkplein
Neer)

Van knooppunt 50

Naar knooppunt 78 (Kwir Neer)

Van knooppunt 78

Naar knooppunt 51 (Dries Neer)

Van knooppunt 51 rechtdoor
over de Sterrebosweg

Ophoven, weg volgen tot
Ophoven 41 (Roggel)

Op het kruispunt bij Ophoven
41 links afslaan

Ophoven 8 (kruispunt)

Bij het kruispunt Ophoven 8
rechts afslaan

Via de Ophoven naar de
Heldensdijk (Roggel)

Heldensdijk oversteken

Schuin er tegenover de
Leisterweg nemen richting
knooppunt 16

Let op met oversteken,
gevaarlijk punt

Van knooppunt 16

Richting knooppunt 17

Neem een kijkje en misschien
zie je hoe koeien 3 x per dag
worden gemolken door
melkrobots. Ze hebben ook
lekker boerderij softijs.

Let op: halverwege ligt Melk en
pluimveebedrijf Van
Nieuwenhoven Heide 7
Roggel

Heide 7

Terug rijden naar knooppunt 16

Van knooppunt 16

bij de Heldensedijk links afslaan
en Heldensedijk deels volgen
richting knooppunt 51

De eerste weg achter
recreatiepark De Leistert aan

De Ophoven volgen tot aan de
Leukeshoef en hier links afslaan

Opmerkingen

Let op met oversteken van de
Heldensedijk, gevaarlijk punt

de rechterzijde inslaan
(Ophoven)

Leukeshoef

Richting knooppunt 51, Na
enkele honderden meters ligt
Rob Beeren aan de
Brumholt 4 in Neer

Brumholt 4

Vanuit de beleving linksaf de
Brumholt verder volgen tot aan
kruispunt met de Dries in Neer

Bij het kruispunt rechts afslaan
en de Dries volgen

Direct achter locatie
Keizersbosch links afslaan en
de Sloes en Raverskamp
volgen richting knooppunt 77

Van knooppunt 77

Richting knooppunt 78

Na het oversteken van de
Napoleonsweg de Maasweg
geheel volgen tot aan de Maas
(knooppunt 78 negeren)

Eindpunt is de haven aan de
Maas (knooppunt 5)

Fiets het erf op en ga op zoek
naar de lekkerste aardbeien.
Links van de boerderij liggen
aspergebedden. Je mag zelf
asperges gaan steken.

Let op bij oversteken
Heldenseweg, gevaarlijk punt

Einde route

