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Het Leudal ligt in Midden-Limburg, een natuurgebied tussen de dorpen Haelen, Roggel, Neer, Nunhem en 
Heythuysen. Het gebied staat ook wel bekend als de tuin van Limburg. Lekker veel groen, akkers, weilanden, 
bos en heide. Ontdek de beekdalen van de Zelsterbeek en de Leubeek, verborgen kastelen, watermolens, 
gezellige pleisterplaatsen en de gastvrijheid van de Limburgers. Kies als uitvalsbasis voor je weekendje weg 
of vakantie in het Leudal een van de luxe huisjes van Met de Kippen op Stok en ervaar die gastvrijheid, 
ontvang de leukste tips voor de omgeving en verbaas je over de veelzijdigheid van de omgeving. Neem 
vooral deze tips mee! 

https://www.metdekippenopstok.com/home/reviews/


Tip 1: Verblijf bij Met de Kippen op Stok 

In het Limburgse Leudal ligt een bijzonder plekje, met vier luxe vakantiehuisjes: Met de Kippen op Stok. De 4-
persoons huisjes liggen op het erf bij Truus en Leo. Ze hebben de vakantiehuizen nieuw gebouwd, met de 
oorspronkelijke kippenhokken als inspiratie. Aan de buitenkant zijn de huisjes identiek, van binnen heeft elke ‘kip’ 
een eigen gezicht. Elke dochter van Truus en Leo heeft een eigen huisje ingericht, zo leuk om de verschillen te zien. 
De namen zijn ook al zo leuk: Sierkip, Scharrelkip, Legkip en Krielkip. Truus is verantwoordelijk voor het interieur van 
de Sierkip. En sierlijk is het huisje: met warme kleuren, alle mogelijke comfort, een fleurig bloemenbehang… 

Truus en Leo doen er alles aan om je verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Truus verwelkomt je met koffie en 
Limburgse vlaai, Leo vertelt je met plezier wat je allemaal kunt zien, doen en ondernemen in de omgeving. Ze laten 
je graag meegenieten van hun mooie plekje in Baexem en delen niet alleen de plek met je, ook hun liefde voor de 
kippen en koeien. ‘s Ochtends verse eieren rapen? Wakker worden met de koeien voor je ramen? Walnoten kraken 
van de notenboom op het erf? Even mijmeren op het bankje in de wei? 

Leuk om te weten: de vier huisjes zijn ook te huur als groepsaccommodatie voor maximaal 16 personen. Als extra 
krijg je dan de Kippenschuur erbij, een gemeenschappelijke ruimte met zowel binnen als buiten genoeg plek om met 
elkaar te zitten. De Kippenschuur ligt aan de beugelbaan, een Limburgs balspel waar je met elkaar veel plezier aan 
gaat beleven. 

Reserveer een van de comfortabele huisjes van Met de Kippen op Stok in het Leudal en word zo fris als een hoentje 
weer wakker. Klaar voor weer een dag genieten in het Leudal. 
Met de Kippen op Stok – Reijndersstraat 9, 6095 NJ Baexem 

https://www.bijzonderplekje.nl/met-de-kippen-op-stok/


   

 
 
Tip 2: Huur fietsen en verken het Leudal 

Tijdens je verblijf bij Met de Kippen op Stok kun je de elektrische fietsen huren en het Leudal verkennen. Vraag Leo 
naar de mooiste routes en hij raakt niet meer uitgepraat. Met zijn enthousiasme weet hij je te overtuigen af te wijken 
van de bestaande routes en te kiezen voor een van zijn uitgestippelde fietsroutes. Net iets vaker van de gebaande 
paden af en langs de mooiste plekjes in de omgeving fietsen. 

De omgeving is verrassend veelzijdig. Je fietst afwisselend langs weilanden, akkers en aspergevelden, door het bos, 
over de heide, langs beken en dorpjes. (Water-)molens waaronder de Leumolen (ook bekend als Sint Ursulamolen), 
kastelen, kapelletjes en prachtige vergezichten. Vergeet niet een stukje langs de Maas in Neer te fietsen, het uitzicht 



is daar spectaculair! Boven op de steile wanden langs de Maas staan bankjes. Haal vooraf wat lekkers bij Eetwinkel 
Ambacht in Neer en ga lekker zitten mijmeren terwijl onder je de boten voorbij varen. 
Eetwinkel Ambacht – Friedesemolen 1, 6086 BN Neer 

     

 
 
Tip 3: Opladen bij Boscafé de Busjop 

Zin in een mooie wandeltocht door het Leudal? Eén van de mooiste wandelingen in de omgeving loopt in het Leudal, 
8,9 kilometer langs mooie panorama’s, diep gelegen beken en zandhellingen, door bos en langs stromende vennen. 
In grote lijn volg je de Zelsterbeek en Leubeek terwijl je de route langs wandelknooppunten volgt. Startpunt 
restaurant St. Elisabethhof of restaurant St. Servaas. 

https://eetwinkelambacht.nl/


Plan je dag zo zodat je in ieder geval ook langs Boscafé de Busjop komt, een geliefde pleisterplaats in de omgeving. 
Gebruik het boscafé als begin- of eindpunt van je uitje in de natuur. Binnen is het authentieke boscafé al jaren niet 
veranderd en dat maakt het juist zo leuk. Koffie onder stoere gebinten, lunch bij de haard, borrelen onder 
kroonluchters… En bij mooi weer op het zonnige terras aan de bosrand. Ook met kinderen is het hier leuk. Direct 
naast het terras liggen een kabouterbos en speeltuin. 
Boscafé de Busjop – Busschopsweg 9, 6093 AA Heythuysen 

     

 
 
Tip 4: Terras in het gras bij Piepers & Zo 

Oh lala, dit is een plekje dat je zeker moet onthouden: Piepers & Zo in Baexem. Ben je te gast bij Met de Kippen op 
Stok, plan dan zeker een bezoekje aan dit plekje in. Je moet het even weten te vinden, maar eenmaal gevonden kom 
je zeker terug. De twee zussen, Janou en Joëlle, zijn in het voorhuis van de aardappelboerderij van hun ouders een 

https://www.debusjop.nl/


bijzonder plekje gestart. Een koffie- en theehuis met een gezellige huiskamer, een terras in het gras en plekjes in de 
kas. Zo leuk! Hier maakt het niet uit of de zon schijnt of dat het regent, binnen en buiten is het namelijk even leuk. In 
de tuin vind je verschillende zitjes, met o.a. strandstoelen, een loungebank, tafeltjes in het gras en tafels in de kas. In 
de gezellige woonkamer, met origineel interieur, staat een lange tafel en hangen toffe schilderijtjes en vintage 
koektrommeltjes aan de wand. Inspirerend en origineel! 

Kom geneete tussen ‘t greun 

Op de kaart koffie en thee van Blanche Dael en de lekkerste taart van patissier Lemmens uit Maastricht. De 
borrelplank van Piepers & Zo is beroemd, bestaande uit o.a. zoete aardappelfrietjes, gekruide aardappel en dippers. 
Maar ook voor een goede lunch met boterhammen, een high tea of wafels met aardbeien en slagroom… Onthouden 
maar! 
Piepers & Zo – Schoorstraat 5, 6095 NW Baexem 

     

 

https://www.facebook.com/Piepers-Zo-110733830687436/


 
Tip 5: Diner bij Kasteel Aldenghoor 

In het Leudal en de omgeving liggen meerdere kastelen, waaronder Kasteel Aldenghoor aan de rand van het dorp 
Haelen. Het kasteel uit de 15e eeuw herbergt een restaurant waar je welkom bent voor lunch en diner. Het terras op 
de binnenplaats is een geliefde tussenstop tijdens een fietstocht. 

De brasserie bevindt zich in de voormalige stallen. Je bent hier welkom voor een kopje koffie met Limburgse vlaai, 
een lunch of diner met een wisselend 2- en 3-gangen diner met gerechten die aangepast worden aan het seizoen en 
beïnvloed zijn door de Franse en Italiaanse keuken. 
Kasteel Aldenghoor – Kasteellaan 11, 6081 AN Haelen 

     

 
 

https://www.kasteelaldenghoor.nl/nl/restaurant/


Met de Kippen op Stok in het Leudal? 

Een weekendje in het Leudal is al snel te kort. Truus en Leo hebben zoveel tips voor je, je kunt vanuit hier in het hart 
van Limburg alle kanten op. Nog een paar aanvullende tips voor je bezoek aan het Leudal: 

o Bezoek de outlet of maak een stadswandeling in Roermond 

o Ga een terrasje pakken in het schilderachtige witte plaatsje Thorn 

o Maak tijd vrij voor een spelletje beugelen, een typisch Limburgs balspel 

o Ga je in het voorjaar? Dan is het de tijd van het witte goud. Proef asperges bij de locale horeca of haal ze bij de 
aspergeboerderij Oppe Haes 

o Lokaal lekkers proeven? Maak een toer langs de boer en koop aardbeien, asperges, blauwe bessen en… 

o Ga de grens over naar België of een dagje naar Maastricht. 

o Huur een dagje een sloep en vaar over de Maasplassen. 

o Thee met taart in de tuin? Bezoek Theeschenkerij Hof van Schoor in Nederweert. 

o Grenspark Maas – Nette – Swalm is een aantrekkelijk wandelgebied waar diverse Water-Wandel-wandelingen 
zijn uitgezet. 

o En als laatste: ga niet elke keer met de kippen op stok, er is te veel leuks te doen! 
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