Routebeschrijving Fietsroute

De route is circa 37 km
De cijfers tussen haakjes (7) verwijzen naar het programmaboek
met openingstijden
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1. Start bij de Paterskerk (7) en het Franciscus Huis Weert (6) en ga linksaf de Biest op.
2. Eerste weg rechts, de Franciscuslaan.
3. Aan het einde rechts, de Graafschap Hornelaan volgen tot aan de rotonde Roermondseweg.
4. Rotonde driekwart volgen (dus linksaf) en de Roermondseweg ruim 1 km volgen tot voorbij
		 de Ringbaan Oost en de Gamma.
5. Daarna eerste weg rechts, de Moesdijk.
6. Eerste weg links, ook de Moesdijk, volgen en vlak voor het eind rechtsaf het spoor over.
7. De Breijbaan bijna 3 km volgen tot aan de Ittervoorterweg; daar rechtsaf.
8. Na 400 m linksaf de Coolenstraat in; na 300 m ligt molen De Hoop (13).
9. Vanuit de molen linksaf, klein stukje terug via de Coolenstraat en eerste weg links,
		 de Eutropiastraat in.
10. De Eutropiastraat volgen en dan linksaf de Genovevastraat volgen.
11. Rechtsaf de Rectorijstraat in.
12. De Ittervoorterweg oversteken naar de Pelmersheideweg.
13. De Pelmersheideweg circa 2,4 km volgen.
14. Rechts aanhouden; gaat over in de Tungeler Dorpsstraat. Na circa 1,3 km ligt rechts achter
		 de huizen de St.-Annamolen (12).
15. Vanuit de oprit van de molen rechtsaf en meteen de eerste weg links, de Tungelerschans in.
16. Eerste weg links de Smeetjeshofstraat volgen tot het eind.
17. Rechtsaf de Kievitspeelweg in en aan het einde links aanhouden, gaat over in de Vloedmolenweg.
18. De Tungeler Beek oversteken en de Vloedmolenweg volgen tot het einde.
19. Rechtsaf de Soutsweg in en aan het einde links de Wilhelminastraat op.
20. De Wilhelminastraat volgen tot het kruispunt met de Molenweg ; daar ligt de St.-Jansmolen (14).
21. Vanuit de molen linksaf de Molenweg volgen tot aan de Julianastraat en daar rechtsaf.
22. Bij het zebrapad oversteken naar het Kerkplein met de H.-Willibrorduskerk (15).
23. Vanuit de kerk de weg links (links van de Rabobank) volgen en rechts aanhoudend de
		 Horsterweg volgen (bij de driesprong rechts aanhouden).
24. Na de driesprong de tweede weg rechts, de Veldstraat, volgen tot aan de molen de Nijverheid (16)
		 en het Bakkes Nijsmeulebuûrt (17).
25. Vanuit de molen rechtsaf de Veldstraat verder volgen en bij de speeltuin ’t Bèèle-Erfke
		 linksaf de Crixstraat op.
26. De Crixstraat volgen tot het einde, daar rechtsaf de Horsterweg op.
27. De Horsterweg volgen tot aan de driesprong en daar de linker tak, de Kapelstraat, volgen.
28. Na ongeveer 1 km linksaf de Grensweg in slaan.
29. Aan het einde rechts de Grensweg volgen tot aan het einde waar de Broekmolen (18) ligt.
30. Vanuit de molen linksaf de Grensweg vervolgen.

31. Eerste weg links, dit is nog steeds Grensweg.
32. Na ruim 1 km rechtsaf de Stramproyergrensweg zigzag volgen tot voorbij het Vosseven.
33. Bij de viersprong rechtdoor de Stramproyergrensweg volgen.
34. Na de bocht naar rechts deze weg nog ruim 2 km volgen tot aan de driesprong.
35. Bij de driesprong links aanhouden, de Heltenbosdijk volgen.
36. Bij de driesprong met de Zoomweg, de rechter tak, nog steeds Heltenbosdijk, volgen.
37. Aan het einde rechtsaf de Bocholterweg op.
38. De Bocholterweg volgen totdat rechts op de hoek met de Keenterstraat de St.-Annamolen (11) ligt.
39. Vanuit de molen rechtsaf de Bocholterweg vervolgen.
40. Eerste weg links de Mastenbroekweg in.
41. Eerste weg rechts de Altweerterkapelstraat (halverwege ligt aan de linker kant de Theuniskapel),
		 gaat over in de Nelissenhofweg.
42. Bij de rotonde linksaf de Kazernelaan volgen tot over het kanaal en de sluis.
43. Bij de rotonde rechtsaf de Suffolkweg langs het kanaal volgen.
44. Na het tunneltje onder het spoor linksaf de Beelenhofweg op en meteen rechtsaf de
		 Schansbeemdweg in.
45. Bij de driesprong maakt de Schansbeemdweg een haakse bocht naar links naar de schans met
		de St.-Odakapel (10).
46. Na de kapel de Schansbeemdweg vervolgen en aan het einde rechts de Princenweg op.
47. De Princenweg volgen tot aan de Suffolkweg Zuid; daar linksaf het fietspad op.
48. Het fietspad volgen tot op de Suffolkweg Zuid en deze volgen langs het kanaal tot aan de stadsbrug.
49. De Eindhovenseweg oversteken en linksaf het fietspad volgen tot aan de Wilhelmus		 Hubertusmolen (8).
50. Na de molen via het voetpad en de Noordkade terug naar de stadsbrug.
51. De Eindhovenseweg oversteken en linksaf over de brug rechtdoor.
52. Vóór Hostellerie Munten linksaf de Beekstraat in en eerste straat rechts de Beekstraat volgen
		 tot aan de Markt (NB alleen op zondag mag hier gefietst worden).
53. Op de Markt rechtsaf de Muntpromenade in waar aan het eind De Oude Munt (3) ligt.
54. Terug naar de Markt, rechtsaf, met de St.-Martinuskerk (1) en Open Toren (2).
55. Vanuit de kerk rechtsaf de Korenmarkt op en aan het einde links de Schoolstraat volgen.
56. De Schoolstraat gaat na de bocht naar rechts over in de Verstraetenweg.
57. Op de Emmasingel linksaf en eerste straat rechts, de Biest, waar links op de hoek de Nijenborgh ligt.
58. De Biest volgen tot het startpunt bij Paterskerk (7) en Franciscus Huis Weert (6).
Was het een leuke en interessante fietstocht?
Laat een berichtje achter op de Facebookpagina Open Monumentendag Weert.

Zie ook weert.nl/monumentendag en erfgoedhuisweert.nl/Monumenten-Weert
Wijzigingen voorbehouden

