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RoutebeschRijving 
fietsroute Bocholter-/WeerterBeek: 
lus Weert  
De route is 18,3 km lang. 
nummers [19] verwijzen naar het programmaboek. Langs de route staan diverse informatieborden. 
De route is uit te breiden met de lus bocholt (22,7 km).

Denk ook tijdens het fietsen
en bezoeken van monumenten 

aan de 1,5 m en andere 
veiligheidsvoorschriften!

1,5 M

Bekijk op mobielWeert
Door OMD Weert

Lengte: 19.6  km

Stijging: 46  m

Moeilijkheidsgraad: 2/10

Stationsplein 17, 6001CH Weert, Nederland
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400 m

Aansluiting lus bocholt (9)

Aansluiting lus bocholt (12)
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400 m

Route op mobiel



1. start vanaf het stationsplein met het rijks beschermde stationsgebouw in Weert.
2. Linksaf door de tunnel de Louis Regoutstraat volgen en de Ringbaan oost oversteken.
3. Kazernelaan volgen tot voorbij het zwembad de ijzeren Man links aan de overkant van de weg het 
 speerpunt Bocholter-/Weerterbeek (19). tip: als u iets verder doorrijdt, komt u bij de Zuid Willemsvaart met 
 sluis 16, een rijks beschermd monument.
4. terug langs het water van de ijzeren Man de Kazernelaan volgen en rechtsaf de ijzerenmanweg in.
5. Links aanhouden, links over de voormalige sportvelden ziet u de boostenzalen (gemeentelijk monument) met hun  
 karakteristieke betonnen spanten, na de bocht ligt links de entree naar de Lichtenberg met het kunstcentrum (17)  
 en de Mariakapel (18).
6. De ijzerenmanweg vervolgen en rechtsaf over de stenen brug de Diesterbaan in.
7. na ca. 500 m rechtsaf de Kruispeelweg in; na ongeveer 400 m staat aan de rechterzijde infobord Weerterbeek 
 (vennetje Kruispeelweg).
8. De Kruispeelweg vervolgen en na ca. 1 km lijksaf de herenvennenweg op waar na ca 400 m aan de linkerkant 
 infobord Weerterbeek (kruising herenvennenweg) staat.
9. De herenvennenweg vervolgen en bij de kruising met de Diesterbaan rechtsaf.
10. De Diesterbaan volgen, na ca 1,5 km kruist u de tungelroyse beek, na de brug links aanhouden en de Diesterbaan  
 volgen.
11. na ca. 1 km rechtsaf de hazenweg in, langs de hazenheuvel, waar na ca. 800 m aan de rechterkant infobord 
 Weerterbeek (hazenweg) staat.
12. De hazenweg vervolgen over het onverharde pad, aan het einde linksaf de vetpeelweg op tot aan de 
 bocholterweg.

– rechtsaf: aansluiting lus Bocholt via nuMMer 12 – 
13. Linksaf de bocholterweg in slaan.
14. na ca. 700 m rechtsaf de Pruiskesweg in, na 1 km een haakse bocht naar links en na nog 1 km een haakse bocht   
 naar rechts, volgen tot de kruising met de stramproyergrensweg en sla links af.

– aansluiting lus Bocholt vanaf nuMMer 9 –
15. De stramproyergrensweg vervolgen, na ca. 1 km links aanhouden, de heltenbosdijk in.
16. heltenbosdijk volgen, gaat na ca. 3,5 km over in de bocholterweg.
17. bocholterweg volgen langs de st. Annamolen Keent [15], dan de Ringbaan Zuid oversteken.
18. Rechtdoor de Kerkstraat in waar na ca. 300 m rechts aan het st. jozefskerkplein de st. Josephkerk (14) ligt.
19. terug naar de Kerkstraat en deze vervolgen.
20. Aan het eind van de Kerkstraat rechtsaf via de Louis Regoutstraat, door de tunnel, bent u weer op het stationsplein  
 van Weert.


