
Culinaire fietsroute (28 km)
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Boerderijwinkel Ten Haaf

Maria Roepaen

Theeschenkerij Bij Koos

Logement de Reiziger

Arts Bakkers

Kippen houden is een eitje

Lekker puur

Limburgse vlaaien

Proeflokaal

IKOOKXieje

Heleno Kruiden
Theetuin

Eet appeltaarten met zorg

Camping Looierheide
Zelfpluk-aardbeien-met-beschuit

Frutti Confetti

Hoeve Carpe Diem
Eetbaar terras

Avontuurlijke proeverijen en fruitworkshops
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Logement de Reiziger aan het Raadhuisplein 5 
te Ottersum.  Aan het einde van de route 
komt u weer terug bij de parkeerplaats op 
het Raadhuisplein.

Proef waar Gennep voor staat en fiets door 
het prachtige Niersdal, het gezellig Gennep 
en het natuurschoon van de Maasduinen.  
Deze route maakt onderdeel uit van het 
Smaakparel-fietssnoer dat van Mook tot aan 
Wellerlooi leidt. Ze kunnen op zichzelf en  
als meerdaagse tocht gefietst worden.  
Er zijn voldoende verblijfsaccommodaties 
aanwezig waar u kunt overnachten en  
de fiets kan opladen.

uit in de top van limburg



Route
Vanaf het Raadhuisplein, waar Smaakparels Bij Koos en 
Logement de Reiziger zijn gevestigd, vertrekt u in oostelijke 
richting over de N291 richting Ven-Zelderheide, waar u  
al	snel	langs	Arts	Bakkers	komt.	Eenmaal	buiten	de	
bebouwde kom van Ottersum sluit u aan op het fiets-
knooppuntennetwerk. Uw blijft nu knooppunt 22, die u 
langs Maria Roepaen en Heleno Kruiden leidt, volgen.  
Vanaf knooppunten 22 volgt u knooppunt 23 (richting 
Milsbeek) totdat u voorbij het zandwinningsgebied linksaf 
de Biezendijk inslaat. Deze weg volgt u totdat u bij de 
T-splitsing bent aangekomen waar u een korte links-rechts 
bocht maakt de Hoevensestraat in. Deze straat blijft u 
volgen tot de kruising met de Aaldonksestraat waar u 
linksaf slaat en een kijkje kunt gaan nemen bij boerderij- 
winkel Ten Haaf. Vervolgens slaat u de tweede weg rechts 
de Bredeweg in. Vanaf de Bredeweg slaat u de eerste  
weg	links	de	Eikenwal	in,	die	u	blijft	volgen	tot	aan	de	
doorgaande weg in Ottersum. Hier slaat u vervolgens 
linksaf om direct daarna weer rechtsaf de Siebengewaldse-
weg in te slaan, die u bij Minicamping Looierheide brengt. 
U bent nu weer aangesloten op het fietsknooppuntennet-
werk. U volgt nu de knooppunten 26, 93, 30 en 88. Vanaf 
hier volgt u knooppunt 85 totdat u aan de linkerkant 
Hoeve Carpe Diem tegenkomt. U neemt vervolgens 
dezelfde weg terug richting knooppunt 88 en volgt hier 
knooppunt 87. Vanaf knooppunt 87 houdt u knooppunt 25 
aan totdat u, kort na het passeren van het viaduct met  
de A77, rechtdoor gaat i.p.v. linksaf. Vervolgens slaat u de 
eerste weg rechtsaf en direct weer linksaf het Kranenveld 
in, waar u rechts van de weg Smaakparel Frutti Confetti 
tegen komt. Vervolgens komt u weer op de hoofdstraat 
waar u rechtsaf slaat. Deze weg blijft u volgen totdat u 
weer op het knooppuntennetwerk bent aangesloten en  
u knooppunt 25 volgt. Vanaf knooppunt 25 blijft u de 
Zandstraat volgen. De Zandstraat brengt u midden in het 
centrum van Gennep bij Xieje en Arts Bakkers. U slaat 
vervolgens rechtsaf de Houtstraat, waarna u via de 

Nijmweegseweg	de	Niers	oversteekt.	Eenmaal	de	Niers	
gepasseerd slaat u rechtsaf de Kleineweg in. Deze blijft u 
volgen totdat u het eindpunt, Het Raadhuisplein, hebt 
bereikt.

Bezienswaardigheden
Onderweg komt u langs een aantal Smaakparels; mooie 
regionale bedrijven waar heerlijke activiteiten rondom  
eten worden georganiseerd:
•	Proef	lokaal	bij	theeschenkerij	Bij	Koos
•	Eet	Limburgse	vlaaien	bij	Arts	Bakkers
•	Bezoek	de	kruidentuin	van	Heleno	Kruiden
•	Een	eetbaar	terras	bij	Hoeve	Carpe	Diem
•	Eet	appeltaarten	met	zorg	bij	Xieje
•	Koop	kakelverse	eitjes	of	andere	boodschappen	bij	

Boerderijwinkel ten Haaf
•	Zelf-pluk-aardbeien-met-beschuit	bij	minicamping	

Looierheide

Blijft u langer in  de streek?
•	Logeer	met	een	gevoel	van	thuiskomen	bij	Logement	 

de Reiziger
•	Boek	een	avontuurlijke	proeverij	of	kookworkshop	 

bij Frutti Confetti
•	Check	Maria	Roepaen	voor	een	film,	concert	of	 

expositie

Openingstijden
Voor de openingstijden van de Smaakparels 
kunt u kijken op de (mobiele) website  
www.smaakparels.nl.

Contactgegevens routebeheerder
Stichting Top van Limburg bereikbaar via  
info@smaakparels.nl

www.smaakparels.nl


