
Beschrijving fietsroute, met rode pijltjes bewegwijzerd (9,5 km) 

Start bij Boerderij de Kroon (= BK), ga rechtsaf (= ra) de Randweg op, richting (= rg) de 
rotonde bij de woonboulevard. Ga op de rotonde ra (Venlosingel) en meteen weer ra : 
Bingelradestraat. Rijd door tot Kunstwerk (= KW) nr. 1. aan de linkerkant.  Ga terug naar 
de rotonde Randweg, bekijk op de rotonde KW nr. 2, en steek over naar de Zeelandsingel.
Rijd de Zeelandsingel in en dan vierde straat ra, door het rechter hek (in het weekend 
meestal gesloten) en  langs het parkeerterrein, KW nr.3. Ga terug naar de rotonde 
Randweg, steek over en kies linksaf (= la) en dus   richting Elden:  rij naar beneden de 
fietstunnel in en stop aan het begin van de tunnel KW nr. 4. Rijd door en ga, 
bovengekomen ter hoogte van het Ohragebouw la , steek de Rijksweg - West over en 
keer terug, steek de Burg. Matsersingel over en ga meteen ra ; volg het fietspad, na de 
tunnel la omhoog , aan rechterkant KW nr. 5.  Daarna weer terug naar de fietskruising en 
la omhoog; vervolg het fietspad , na tunnel links op het talud KW nr. 6 . 

Vervolg daarna het fietspad tot vlak voor het spoorviaduct, ga la richting De Laar en dan  
la 'terug': het fietspad langs de Kroonse wal nemen. Doorrijden tot  de kruising met de  
Brabantweg. Daar oversteken KW  nr. 7 en 8 , dan even rechts, links en over de Kroonse 
Wal verder rijden tot de kruising Bredasingel:  KW  9, 10 en na het viaduct Kroonse Wal 
ook nr. 11. Dan 180 graden omdraaien en weer onder het viaduct door terug tot aan de 
Bredasingel. Daar la  en helemaal doorrijden tot huisnr. 274 (rechts) Zie daar links bij de 
Eerselstraat KW nr. 12. 

Vervolgens door tot de Brabantweg en daar nu ra tot de parkeerplaats van de Sporthal. De
parkeerplaats oversteken , iets links aanhouden. Ga tussen de sporthal en het hek van 
basisschool De Expeditie door, aan de rechter kant zie je KW nr. 14*, loop vervolgens 
langs de skatebaan tot het hek. Op het terrein van De Expeditie is KW nr. 13. Ga dezelfde
weg terug, tot de Brabantweg , steek deze over en neem het fietspad la . Rijd door tot de 
Batavierenweg , bekijk daar, bij de rotonde KW ‘en 15 en 16. Steek de kruising met de 
Batavierenweg over en ga rechtdoor (Randweg). (Negeer de parkeerplaats van het 
Medisch centrum.) 
 
Ga  bij de eerste afslag rechts: de Limburgsingel  op, na bushalte lijn 2, ra de 
Landgraafstraat in en dan la het fietspad opgaan, ga ra bij de eerste kruising van paden,  
het fietspad gaat over in een straat met klinkers. Dit is weer de Landgraafstraat. Volg deze 
straat en ga meteen na een bocht naar rechts la het fietspad op en dan weer ra en 
doorrijden tot je rechts een klein tegelpadje ziet. 

Daar LINKSAF OMHOOG een zand/graspad op; KW  nr. 17 ligt boven op de dijk langs de
A325. Ga terug naar beneden, daarna ra het fietspad 'onder aan de dijk' volgen ( de dijk 
aan je rechterhand). Bij splitsing rechts aanhouden en na het bankje rechts omhoog gaan. 
Aan het eind van deze helling is op het viaduct over de A325 het KW nr. 18. 

Daarna over het fietspad langs de busbaan weer teruggaan en helemaal naar beneden, 
bocht naar links en bocht naar rechts dan rechtdoor tot links basisschool De Lingelaar: 
KW nr. 19 (sofa aan je linkerkant), vervolg het fietspad over het bruggetje, dan aan 
rechterkant KW nr. 21.  Dan doorrijden naar KW nr. 20: even la over het bruggetje naar 
de onderdoorgang bij de flat (Baakhovenstraat). Ga terug over het bruggetje, dan la en bij 
de Randweg ra, eindpunt BK
 
* Nota Bene: KW 14 is veranderlijk. In augustus 2020 maakte jongerencentrum Motion iets
nieuws.


