
1 Vertrek Markt richting watermolen / kasteel 
(Baron van Erplaan) Bij kruispunt kerkhof 
ra (Kasteellaan), 1e la (Hummerenweg), 
blijven volgen tot T-spl. verharde wegen en 
la (Oyen); na bochten en boerderij rechts 
aanhouden en vervolgens bij splitsing links 
aanhouden ri kaasboerderij.   

 

2 Bij T-spl. Ra (Bosakkerweg) en na 100 m la 
(Schijfweg Noord), blijven volgen tot aan de 
voorrangsweg bij kapelletje (Baarloseweg) en 
hier la en na ongeveer 25 m ra (Schijfweg 
Zuid). 2e weg la (blijft Schijfweg Zuid). Bij T-spl. 
la. Doorrijden tot aan de rotonde 

 

3 Op de rotonde 2e afslag nemen (Beeselseweg), 
doorrijden tot het kruispunt en ra (Veers) / 
(76). Na ± 100m la (Haagweg); weg blijven 
volgen, o.a. achterzijde Neptunus, wordt 
fietspad (76). Bij het stopbord ter hoogte van 
Grinderij Kuijpers rechtdoor via het fietspad.. 
Bij de driesprong / kruispunt rechtdoor / wordt 
weer fietspad, (76) blijven volgen; met bochten 
naar rechts en links. 

 

4 Net voor het kanaal (76) fietspad links 
aanhouden, door het bos (steil )naar beneden, 
via bruggetje over het afwateringskanaal en 
steile helling naar boven. (I.v.m. veiligheid 
zullen vele mensen hier wandelen). Bij einde 
fietspad la (5). 

 

5 Weg (Schoor) met mooi uitzicht op de Maas 
volgen; na helling naar beneden is rechts De 
Troost gelegen, onze eerste pauze 
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6 1e Pauze van ongeveer 10.30 – 11.15 uur  

7 Na de pauze de weg (Schoor) vanaf De Troost 
ra vervolgen, met bocht naar rechts (Hanssum) 
(50); bij kruispunt la (Molenstraat), wordt 
Hagendoorn (50 wordt 52); Bij het kruispunt 
met kruis rechtdoor ri Buggenum; deze weg 
enkele km’s blijven volgen, wordt 
Meiboomkensweg nabij Buggenum, nader 
Margrietstraat.   

 

8 In Buggenum kruispunt oversteken, wordt 
Bergstraat. Bij T-spl. la,   
(Dorpsstraat), na ±100m ra (Berikstraat. Bij het 
einde van de Berikstraat; fietspad rechtsaf en 
volgen tot T-spl. / voorrangsweg; hier 
oversteken en la via het fietspad; spoorweg 
oversteken,   

 

9 Fietspad (Roermondseweg) blijven volgen ± 3 
km ri Roermond (Roermondseweg). Na 
Partyhoeve de Geer (wit gebouw) de 1e 
verharde weg (fietspad) ra (Rijksweg), 1e 
verharde weg (voorrangsweg) la richting 
Roermond (Parallelweg). Weg / fietspad steeds 
blijven volgen over kanaal, maasplassen en 
Maas. 

 

  10    Bij het einde van het fietspad (na het 
tankstation) ra (weg oversteken) en direct 
weer ra (ri Leeuwen, Asselt) =  
omleidingsroute / gele borden. Door 
fietstunneltje en met bocht naar rechts / naar 
boven. Bij kruispunt la ri Venlo  
(Wilhelminasingel). Omleidingsroute steeds 
blijven volgen Bij T-spl. links aanhouden en 
direct rechts (soort parallelweg met ook 
autoverkeer). Bij de 1e verkeerslichten la 
(oversteken) ri Leeuwen / Outletcenter; bij de 
2e verkeerslichten (oversteken)  ri Leeuwen / 
Asselt. 

 

11 Weg / fietspad (Mijnheerkensweg) met bocht 
naar links blijven volgen) langs papierfabriek 
Kappa; daarna de 1e weg ra 
(Molengriendweg), wordt Jules Breukersstraat; 
bij T-spl. ra en spoorweg oversteken 
(Schouwberg). Na ±200m la (Loijveldweg), na 
±200 - 300m aan linker zijde pauze bij de 
voetbalvelden van SC Leeuwen. 

 

12 2e p       2de pauze van ongeveer 12.30 - 13.30 
uur 

 

13 Vanaf voetbalclub la (Loijveldweg), bij T-spl. la 
(Loijweg), bij T-spl. ra Zandstraat; blijven 
volgen tot T-spl. la Pastoor Pinckersstraat 
(Asselt); weg blijven volgen, wordt Eindweg (LF 
3b)  In bocht (na ± 1 km ) rechts aanhouden; 
bij T-spl. la (LF 3b). 

 

14 Bij de viersprong (doorgaand verkeer / LF 3b) 
ra, wordt Eind en Wieler, verharde weg blijven 
volgen tot voorrangsweg.   
Bij voorrangsweg la (fietspad langs 
Beeselseweg), Na aannemer van de Borst / 
huisnummer 56 la (Rijkel). Bij het kruispunt ra, 
wordt St. Antoniusstraat; blijven volgen tot na 
de voetbalvelden van Bieslo.     

 

15 Daarna (na huisnummer 2A, nabij de kerk van 
Beesel) 1e weg la (Kerkpad), 2e verharde weg 
ra (Kerkpad); bij T-spl. la (Kerkstraat), bij T-spl. 
la (Ouddorp) en direct ra (Ouddorp);   
bij T-spl. la  (Ouddorp / (4)). Na ±50-100m is 
rechts het terras van Maashof (pauze 3) 
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16 3e Pauze van ongeveer 14.30 – 15.15 uur  

17 Vanaf Maashof la (Ouddorp) weg rechtdoor 
blijven volgen, wordt een zandweg. Na ±300-
400m bij de driesprong links aanhouden.   
Na beekje la (zandweg langs 
fruitboomgaarden), bordjes (LF 3b) / 
(03)blijven volgen met enkele bochten tot aan 
het veerpont  Beesel – Kessel. Met veer naar 
Kessel (53). 
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In Kessel helling naar boven en dan 1e weg 
ra (Veersepad) (LF 3b) / (54), wordt 
Dorpsstraat. Bij T-spl. ra (Kasteelhof) en 
met bocht naar links (Markt). Bij T-spl. la 
(Baarloseweg); 1e weg ra en met bocht 
naar links (Ondersteweg). 

 

19 Ondersteweg (LF 3b) blijven volgen, wordt 
in Baarlo Heuvel, daarna pas 2e weg la (LF 
3b), (Aan Hoogendries), wordt 
Sterrenbosch. Bij kruispunt kerkhof 
oversteken (Baron van Erplaan). Einde 
fietstocht op de Markt in Baarlo. 
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KBO Baarlo Lentefietstocht woensdag 18 mei 2016 

(ong. 47 kilometer) Knooppuntroutes / LF-routes 

worden met (--) aangegeven.  

Links afslaan = la.; Rechts afslaan = ra.; T-spl. = T-

splitsing 

 

 


