
 



Fietsroute ‘Boomkwekerij Fleuren 100 jaar’   27 & 28 augustus 2022 
 
Een eeuw Boomkwekerij Fleuren. De roots van het bedrijf liggen in Baarlo, maar sinds het midden van de 
vorige eeuw is het bedrijf in Koningslust ook een onderdeel van het geheel. 
 
De locatie in Koningslust wordt voor Fleuren steeds belangrijker. Het afgelopen jaar is de koelcel vergroot 
en is er een grote werkruimte gerealiseerd om werkzaamheden vanuit Baarlo naar Koningslust te kunnen 
verhuizen. Om de connectie tussen Baarlo en Koningslust te laten zien, is deze fietsroute uitgezet. 
 
U zult in Kessel en Helden langs fruitboompercelen van Fleuren fietsen en in Baarlo langs bomen uit ons 
Sakura-project. Dit zijn sierkersen die hun oorsprong in Japan hebben. Het Sakura-project is in 
samenwerking met Baarlo Leeft opgezet en in 2022 zijn de eerste bomen geplant. De bomen uit het 
Sakura-project komt u in de volgende straten tegen: Middelste Horst, Kasteellaan, Napoleonsbaan Zuid, 
Raayerveldlaan, Zandberg en de Veldstraat. 
 
De fietsroute brengt u door 3 kerkdorpen: Baarlo, Kessel en Helden. Wij wensen u veel fietsplezier! 
 
Startpunt: Boomkwekerij Fleuren, Veldstraat 56 Baarlo 
Lengte route: 35,7 km 
 

- Rechts vanaf het erf van Fleuren → Veldstraat 
- 1e rechts → Tangweg 
- Weg volgen naar rechts, rechtdoor is doodlopend 
- T-splitsing rechts → Middelste Horst 
- Aan de linkerzijde ziet u een perceel van Fleuren en de stand met fruit van Karel Fleuren is ook 

weer aanwezig. Op het perceel ziet u naast de draad verschillende Sakura-bomen staan. 
- Weg links/rechtdoor aanhouden → Pastoor Geenenstraat 
- T-splitsing links → Maasstraat 
- 1e rechts → Kasteellaan 
- Aan de rechterzijde ziet u kasteel D’Erp 
- Direct na de 1e kruising ziet u aan de linkerzijde een rij Sakura-bomen in het grasveld van 

schildersbedrijf Janssen 
- Weg rechtdoor vervolgen, aan het einde de bocht naar rechts volgen → Diepenbroeklaan 
- 4e rechts → Hovenierstraat 
- T-splitsing rechts → Helling 
- 1e links → De Voort 
- T-splitsing links → De Voort 
- Napoleonsbaan rechtdoor oversteken 
- Rechts staan Sakura-bomen 
- Weg rechtdoor vervolgen → Napoleonsbaan Zuid 
- Richting Chateau De Raay ziet u aan de rechterzijde een rij Sakura-bomen staan 
- Weg naar rechts volgen, links is naar Chateau De Raay → Raayerveldlaan 
- 1e links → het bos in, aan de rechterzijde bevindt zich Jong Nederland 
- Weg vervolgen over het schelpenpad richting Fietsknooppunt 57 
- Knooppunt 57 → weg vervolgen naar Fietsknooppunt 55 
- Knooppunt 55 → links richting Fietsknooppunt 54 
- Knooppunt 54 → rechts richting Fietsknooppunt 53 
- Knooppunt 53 volgen tot aan kasteel De Keverberg in Kessel 
- 1e rechts ná kasteel De Keverberg → Baarskampstraat 
- Rotonde rechtdoor 
- 1e links → Roode Eggenweg 
- 1e rechts → Veldweg 



- Napoleonsbaan rechtdoor oversteken en weg rechtdoor vervolgen 
- T-splitsing links → Spurkt 
- 1e rechts → Dijk 
- Op deze kruising ziet u direct voor u/links een perceel van Fleuren genaamd De Bruyne 
- T-splitsing links → Keizersbaan 
- 2e rechts richting huisnr. 16 + 17 
- Ga de zandweg op, rechts en recht voor u ziet u een perceel van Fleuren genaamd Bergkamp 
- De zandweg volgen tot aan het schelpenpad in het bos 
- T-splitsing rechts → schelpenpad op 
- Knooppunt 65 → weg vervolgen naar Fietsknooppunt 24 
- Vóór de wei van Camping Bovensbos rechts om naar het perceel van Fleuren genaamd Ronaldo te 

gaan 
- Vervolg de route over het schelpenpad richting Fietsknooppunt 24 
- Knooppunt 24 → weg vervolgen naar Fietsknooppunt 25 
- Knooppunt 25 rechts → Kesselseweg 
- 1e links → Kloosterstraat 
- 3e links → Akkerveld 
- Weg helemaal volgen tot aan T-splitsing, ga rechts → Molenstraat 
- Rotonde rechtdoor 
- Rotonde rechtdoor → Maasbreeseweg 
- Aan uw rechterzijde ziet u Boomkwekerij Fleuren, locatie Koningslust 
- Rechts vanaf het erf van Boomkwekerij Fleuren → Maasbreeseweg 
- Rotonde 2e afslag rechts → Provincialeweg N275 
- 1e rechts → Heeske 
- Weg naar rechts volgen bij Y-splitsing 
- T-splitsing links → Oude Heldenseweg 
- 1e rechts → Lang Hout 
- Weg volgen richting Baarlo → Rinkesfort 
- T-splitsing rechts, links is doodlopend 
- T-splitsing links 
- Kruising rechtdoor oversteken 
- T-splitsing rechts → Zandberg 
- Na het oversteken van het bruggetje ziet u links een rijtje Sakura-bomen naast de wei staan 
- Baarlo binnen fietsen → De Bong 
- 1e links → Bongardweide 
- Kruising rechtdoor oversteken 
- Aan de rechterzijde ziet u een perceel met kersenbomen (zure kers) van Görtz, deze bomen zijn 

door Boomkwekerij Fleuren gemaakt 
- 2e rechts → Hert 
- Kruising rechtdoor oversteken → Hert 
- Aan de rechterzijde ziet u een perceel met pruimenbomen van Görtz, deze bomen zijn door 

Boomkwekerij Fleuren gemaakt 
- T-splitsing rechts → Braamhorst 
- Weg volgen naar links 
- Aan de linkerzijde ziet u een perceel met kersenbomen (zure kers) van Görtz, deze bomen zijn door 

Boomkwekerij Fleuren gemaakt 
- Baarlo binnen fietsen bij Mazda garage Peeten 
- Links Napoleonsbaan oversteken via fietsoversteekplaats → Veldstraat 
- Links en rechts van de Veldstraat staan Sakura-bomen 
 
Eindpunt Boomkwekerij Fleuren, Veldstraat 56 Baarlo 

  



 


