
 

 

KBO Baarlo Jubileumfietstocht woensdag 7 

september 2016 (ong. 45 kilometer) 

Knooppuntroutes / LF-routes worden met (--

) aangegeven. 

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

= T-splitsing; Krp = kruispunt; 

Nr. Route KM 

1 Vertrek Markt richting Marktstraat, 

Veldstraat. Bij voorrangsweg 

(Napoleonsbaan) voorzichtig 

oversteken. Ra en direct la + 

Braamhorst. Weg blijven volgen, 

wordt Schafelt (links aanhouden 

bij huisnr. 1A); Later scherpe 

bocht naar rechts. Bij T-splitsing 

la = Schafelt, wordt Hei. Weg met 

diverse bochten, wordt nader 

Moutzdijkweg. Bij T-spl. la = 

Berendonksweg.  

Vert

rek: 

9.30 

uur 

2 1e weg ra = Grote Winkelweg; 

blijven volgen tot voorrangsweg 

(Maasbreeseweg) voorzichtig 

oversteken = Genijkenkampweg. 

Op T-spl. la = Overkorenweg, 

wordt Grote Blerickse Bergenweg. 

Daarna 1e weg ra = 

Sitterskampweg, blijven volgen 

met bocht naar links. Bij het 

kruispunt (Tissen) rechtdoor; op 

splitsing: volg (43) 

 

3 Op kruispunt met 

Geliskensdijkweg ra (6). Na ± 100 

m. links aanhouden = 

Geliskensdijkweg. Met scherpe 

bocht naar links = Buelterstraat. 

1e weg ra = fietspad Heershofpad. 

Via fietspad autoweg A73 

oversteken. Na autoweg bocht 

naar rechts / fietspad blijven 

volgen. Na ± 200 m fietspad ra. 

 

4 Bij de rotonde via het fietspad la 

en direct ra de voorrangsweg 

Mulkenshofweg  oversteken; 

vervolgens ra en direct la = 

fietspad ri Hout Blerick. Bij de 

verkeerslichten de afrit A73 

oversteken (fietspad) en links 

aanhouden. Tussen de paaltjes 

op de weg door /                     

wordt Luuschweg; volgen tot T-

spl.; ra Groetweg 

 

 

5 1e la = Bijenweideweg. T-spl. ra = 

Beeretweg;  

bij T-spl. ra = Zalzerskampweg. 1e 

la = Molenkampweg. Na 50 m 

links aanhouden, blijft 

Molenkampweg. Bij de 

voorrangsweg (Baarlosestraat) 

voorzichtig oversteken. Blijft 

Molenkampweg. 

 

6 Bij T-spl. na de watermolen ra en 

bruggetje over beek = 

Romeinenweg, wordt 

Legioenweg. Bij T-spl. ra = De 

Berckt. 

Na ± 200 meter ra richting 

Golfclub De Berckt (pauze 1) 

 

± 

15 

km 

7 Pauze 30 – 45 minuten.  

8 Na de pauze terug naar weg de 

Berckt en ra. Bij de voorrangsweg  

(Napoleonsbaan Noord) zeer 

voorzichtig fietspad 1, weg en 

fietspad 2 oversteken, = 

Berckterheidelaan. Bij de T-spl. la 

= Schafelt. Bij de bocht na huisnr. 

3B links aanhouden; na ± 50 m ra 

= Tangbroek. 

 

9 Weg met bochten naar rechts en 

links blijven volgen tot de T-spl. 

Ra = Bongardweide. 1e weg la = 

Dubbroek. Op de driesprong links 

aanhouden = Dubbroek. Bij het 

bordje “doorgaand verkeer” na 

huisnr. 13 rechtdoor fietsen. 

Verharde weg (met helling) blijven 

volgen. 

 

 

 

10 Bij de T-spl. la = Zandberg. Bij de 

voorrangsweg (weg Baarlo – 

Maasbree) la. 1e weg ra 

=Zandberg (62). Weg blijven 

volgen, wordt fietspad (later 

Kerkdijk). Bij de T-spl. la = 

Breestraat (62), wordt na 

kruispunt Rinkesfort. Verharde 

weg volgen tot knooppunt 62; 

daar la (57) en bij de T-spl. ra = 

Meeren (57). 

 

11 1e weg (fietspad na ± 800 meter 

(57) la. Schelpenpaadje, kruispunt 

zandwegen oversteken, zandweg 

blijven volgen tot T-spl. Op den 

 

 



 

2 
 

Bosch, hier la. Weg blijven volgen 

tot voorrangsweg Napoleonsbaan 

Zuid. Via het fietspad la. Bij 

kasteel de Raay / Aldi de 

Napoleonsbaan voorzichtig 

oversteken = Diepenbroeklaan. 

  

12 Na passage van het bruggetje 

over de Bosbeek op het weinig 

overzichtelijke kruispunt la = 

Kasteellaan. Weg blijven volgen 

tot het kruispunt bij Schilder 

Janssen / kerkhof en ra = 

Sterrenbosch, wordt aan 

Hoogendries. 1e weg la = De 

Heuvel. Bij T-spl. ra = Vergelt. 

Doorrijden tot aan d’Heeren van 

Baerlo (pauze 2). 

 

 

± 

30 

km 

13 Pauze ± 1 uur  

14 Ra vanaf pauzeplek terug ri 

Baarlo. Na ± 50 meter la (langs de 

Maas ri stuw). Verharde weg 

blijven volgen/ Bij het kruispunt la 

= De Heuvel. 1e weg ra = De 

Roffart. Bij kruispunt la = 

Hummerenweg.  Bij T-spl. na 

huisnr.6 (verharde wegen) la = 

Oyen. Deze weg met bochten 

blijven volgen ri Kaasboerderij 

Mertens. Bij T-spl. ra = 

Bosakkerweg. Blijven volgen tot 

voorrangsweg (Rijksweg); 

voorzichtig oversteken = 

Keizersbaan. 

 

 

15 Direct 1e la = Groenstraat. Bij 

voorrangsweg Midden Peelweg 

voorzichtig oversteken en direct ra 

= Scherluitweg (helling naar 

boven). Bij T-spl. verharde wegen 

la + Keizersbaan. 1e weg la = 

Molenstraat. Op Krp ra (ri de 

Hazenakker).Bij T-spl. ra en direct 

la. 

 

  

16 Blijven volgen tot voorrangsweg 

(Heldenseweg) La via het 

fietspad. Bij de verkeerslichten de 

Rijksweg oversteken 

(Baarskampstraat); bij de rotonde 

¾ links (Schijfweg Zuid). Blijven 

volgen tot T-spl. met Baarloseweg 

en ra. Na huisnr. 5 en de 

 

tennisvelden la = Ondersteweg, 

weg langs de Maas volgen tot de 

boerderij de Middelt (Boerengolf), 

(pauze 3) 

17 Pauze 3 ± ??  

18 Na de pauze la richting Baarlo = 

Ondersteweg, wordt De Heuvel . 

Op De Heuvel 2e weg la = Aan 

Hoogendries, wordt Sterrenbosch. 

Kruispunt Kasteellaan bij schilder 

Janssen / kerkhof oversteken. 

Baron van Erplaan, einde van de 

jubileumfietstocht op de Markt. 

 

 

± 

45 

km 

Wij wensen iedereen een veilige gezellige 

jubileumfietstocht. 

De Fietscommissie 

  

 


