Duofiets Vortum-Mullem
Naam fietsroute:
“De Vilt” : Vortum-Mullem - Boxmeer - Beugen

Afstand:
+/- 20 kilometer

Veelal worden de nummers van de fietsroute
knooppunten aangegeven.
Deze borden zien er als volgt uit:

Deze route loopt langs de Maas en gaat via Boxmeer onder andere langs het mooie
natuurgebied “de Vilt” in Beugen. Mooie route met veel natuurschoon.
Hier en daar moet je even trappen omdat het wat stijgt o.a. als je de dijk opgaat in Beugen
maar met maximale ondersteuning goed te doen.
Op de fietspaden kom je regelmatig paaltjes tegen. Op afstand lijkt het alsof je er niet door
kunt maar, rustig rijden en een beetje sturend, dan past de fiets er goed tussendoor.

Route:
1. Vertrek vanaf MFA - Knillus via Sint Cornelisstraat richting Provincialeweg.
Steek de Provinciale weg en ga via de Veerweg richting knooppunt 38.
Volg deze weg tot aan de kruising, hier is knooppunt 38.
2. Ga linksaf en volg knooppunt 04. Je fietst dan richting Schutskooi. Je passeert
daar een mooi kapelletje. Blijf dit fietspad volgen.
3. Sla aan het einde van het fietspad links af via de Maasstraat richting
knooppunt 04. Je passeert de Stuw/sluis in Sambeek. Eventueel kun je even
naar boven fietsen om naar de boten te kijken.
4. Sla bij de T-splitsing, dit is knooppunt 04, rechts af richting knooppunt 17
fietspad volgen. U rijdt op de Loerangelsestraat. Aan het einde van de
Loerangelsestraat links aanhouden
5. Sla bij knooppunt 17 rechts af richting knooppunt 01.
Ga bij Sint Anna rechts de Veerstraat op en blijf knooppunt 01 volgen.
6. Bij knooppunt 01 rechtdoor richting knooppunt 15.
Net voor de brug kun je daar links het fietspad op.
Daar staan dus de eerste groene paaltjes, zoals gezegd kun je er tussendoor.
Blijf dit fietspad volgen tot in Beugen.
7. Ga bij knooppunt 15 rechts af de dijk op en volg de Maas richting
knooppunt 07. Blijf dit fietspad volgen tot je bij knooppunt 07 uitkomt.
Volg de route. Zie achterzijde blad.
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8. Sla nu links af richting knooppunt 14.
Je komt bij een drukke kruising (Provincialeweg).
Deze Provincialeweg steek je over en kom je op de Hazewinkel.
9. Sla bij de eerste afslag links de Laag Werveld op en blijf knooppunt 14
volgen. Je passeert hier mooie stukjes van de Vilt.
10.Sla bij knooppunt 14 links af het onverhard fietspad op richting knooppunt
15. Je rijdt hier door een mooi stukje natuur lang het water De Vilt.
11.Blijf knooppunt 15 volgen (pad loopt op een bepaald moment naar links
waar mooie picknickbanken staan).
12.Vervolg knooppunt 15. De onverharde weg eindigt en gaat over in verharde
weg. Hier ga je rechtsaf.
Je passeert o.a. Gasterij Onder de Panne. Vervolg knooppunt 15 wat midden
door Beugen loopt. Hier zijn eventueel een paar gelegenheden waar je koffie
kan drinken.
13.Blijf knooppunt 15 volgen tot je bij de rotonde komt in Boxmeer. Deze steek
je recht over en volg knooppunt 15.
14.Bij knooppunt 15 rechts aanhouden richting knooppunt 01. Je rijdt weer
richting de maasbrug.
15.Bij knooppunt 01 Veerstraat in rijden richting knooppunt 17.
16.Bij knooppunt 17 via de Molendijk richting Sambeek naar knooppunt 18.
17.Bij knooppunt 18 volg knooppunt 37 richting Vortum-Mullem
Let op ! niet doorrijden tot knooppunt 37 maar op de Sint Janslaan links
afslaan voor de spoorlijn de Haltestraat op.
18.Sla voor het einde van de straat links af de Sint Cornelisstraat in richting
Knillus.
U bent nu aan het einde van u route.
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