
KBO Baarlo Fietstocht woensdag 19 augustus 2015 (ca. 25 km) 

Knooppuntroutes worden met (--) aangegeven.      

T = T-splitsing; Y = Y-splitsing; la = links afslaan; ra = rechts afslaan 

Nr. Route KM 

1 Vertrek Markt ri Baron van Erplaan, op kruispunt oversteken 

(Sterrenbosch), wordt Aan Hoogendries, 1e la (Heuvel) 

  

2 T ra Vergelt, 1e la (langs de Maas) (59), 1e ra Legioenweg,  

1e la Vaerbroekweg, T la D’Ohenweg 

 

3 Bij voorrangsweg Baarlosestraat oversteken 

(Brookerhofweg) T ra Hoverhofweg, 1e la Moutzhofweg  (na 

100 meter links aanhouden) Op de Leues 

 

4 T la (Moutzveld) en direct la (fietspad). Bij de 

verkeerslichten oversteken, rechts aanhouden en volgen tot 

de rotonde. Bij de rotonde oversteken, links aanhouden en 

direct ra (fietspad). 

 

5 Bij T la, het rode fietspad volgen, vóór de A73 ra, wordt 

Boekenderhofweg (rechts blijven aanhouden). Bij de T 

Klingerbergsingel oversteken en la (via de parallelweg), 

wordt fietspad. 

 

  

6 Bij het kruispunt met de H.R. Holstlaan la via het fietspad 

aan de linkerzijde van de weg. Bij de verkeerslichten 

oversteken / het spoor oversteken en direct la (nieuw rood 

fietspad). Langs spoor blijven volgen (Voltastraat / 

Newtonweg) onder de autoweg door. 

 

 

 

 

±12 

7 In de bocht naar links de spoorweg Venlo – Eindhoven) 

oversteken, links aanhouden tot de verkeerslichten. 

Oversteken en la (Heidewegske).  

 

8 Bochten naar rechts, wordt Everlosebeekweg. T la, na 100 

meter weer links aanhouden, Geliskensdijkweg. 1e ra 

Sitterskampweg (79) (blijven volgen) tot het kruispunt met 

de Kockerseweg, ra. 

 

9 Kockerseweg volgen, wordt Grote Achter Kockerseweg. Bij 

de afgebrande boerderij (aan rechter zijde) links aanhouden, 

wordt zandweg door het bos (73). 1e la (zandweg) volgen, T 

la wordt verharde weg, over het bruggetje. 

 

10 Bij de voorrangsweg (Provincialeweg) ra en pauze bij 

Boszicht. Na de pauze terug ri Blerick, 1e verharde weg 

rechts (voorzichtig Provinciale weg oversteken). 

±18,5 

11 T ra (60) De Horstweg, T ra (aan de Steenoven), links 

aanhouden, wordt Bongerdweide, 2e la Hert, 1e ra Hert met 

bocht naar links. T ra Pratwinkel, wordt Kieënweg. Bij 

voorrangsweg la (Bong) 

 

 

 

12 Bij de verkeerslichten oversteken en la, T ra Grotestraat, 

einde van de fietstocht op de Markt 

 

±25 

 


