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KBO Baarlo Lentefietstocht woensdag 10 

mei 2017 (± 49 kilometer) 

Knooppuntroutes / LF-routes worden met 

(--) aangegeven. 

 Links afslaan = la; Rechts afslaan = ra; 

 Krp = kruispunt; T-spl = T-splitsing;  

 Y-spl = Y-splitsing 

Nr. Route KM 

1 Vertrek vanaf de Markt richting 

Marktstraat 1e ra Maasstraat, 2e la 

(Pastoor Geenenstraat); na ± 500 

m rechts aanhouden (Middelste 

Horst); 1e ra Bokshout, 1e la 

(Ingweg, wordt de Berckt), bij T-

spl ra (De Berckt); 1e la 

(Legioenweg, wordt 

Romeinenweg). ## zie nr:19 

Na bruggetje rechts aanhouden, 

helling naar boven.  

 

 

 

2 1e ra (Cicerolaan), bij Krp ra 

(Meuleveldlaan), helling naar 

beneden, onder het viaduct 

autoweg, met de bocht naar links / 

helling naar boven. 1e la = 

fietspad over de Zuiderbrug. 1e ra 

fietspad, bij T-spl ra en direct la 

(verkeerslicht Tegelseweg 

oversteken). Na het oversteken la 

via het fietspad. 

 

3 Bij het 1e verkeerslicht ra via het 

fietspad (Hulsterweg). Fietspad 

gaat nader over in weg. Bij T-spl 

(kerkhof) la (Wylrehofweg);  

1e ra (Wittendijkweg). Doorrijden 

tot T-spl en la (Hagerlei),  

direct rechts aanhouden 

(Natteweg) 

 

4 Bij de rotonde rechtdoor fietspad 

volgen (Guliksebaan); 1e ra en 

spoor oversteken (Ganzenstraat). 

Bij T-spl ra en vervolgens na  

± 30 m links aanhouden 

(Onderste Molenweg), helling 

naar boven / rechts aanhouden bij 

weg (scherpe bocht) van links.  

 

5 Vervolgens 1e weg la 

Jammerdaalseweg (volg ± 200 m 

het bordje De Bovenste Molen; 

  

Tussen de paaltjes door het 

fietspad vervolgen. Bij T-spl ra 

(Auxiliatrixweg. Volgen tot de 1e 

pauzeplaats Grand Café Onder 

de Linden.            Kleine Pauze 

(1) 

± 11 

km 

6 Na de pauze vanaf het café-

restaurant de weg oversteken 

richting uitgang (Dennenlaan), 

blijven volgen, direct na de 

uitgang (aan de linkerzijde 

fietspad) rechtdoor, T-spl. r.a., 

grens Ned/Dld, Na de grens 

(Schwanenhaus) na ± 600 m bij 

het geel –witte huis la.  

 

7 Onder 2 viaducten door (weg 

langs het spoor). Helling omlaag 

en la onder het spoorviaduct en 

direct ra. Weg vervolgen met het 

spoor nu aan de rechterzijde. 

Wordt nader Herrenpfad / 

Industriestraβe. Zeer voorzichtig 

de drukke voorrangsweg 

Bahnhofstraβe oversteken 

(Herrenpfad-Süd); 3e straat ra - na 

huisnummer 20, blijft Herrenpfad-

Süd).   

 

8 Bij Krp la fietspad richting 

Grefrath, Hinsbeck volgen;(over 

viaduct A61); bij Krp 

voorrangsweg voorzichtig 

oversteken. Bij Krp met 

zandwegen Grefrath aanhouden 

tot -na het bruggetje naast een 

stukje oude spoorweg- en bij de 

voorrangsweg verharde wegen la.  

 

9 De weg volgen tot Nabu 

Naturschutzhof. Hier la = 

zandweg; bij de T-spl ra (verhard). 

Bij het Krp oversteken, bij T-spl ra 

(An Schönkes Krüz); na ± 200 m 

la; Bij Krp met fietspad, (net vóór 

het huis met de grasbedekking) 

la; na ± 400 m ra (paadje naar 

tennisbaan).   

 

                                    Grote 

Pauze (2)                                  

 

± 21 

km 
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10 Na de pauze la (Rosental); bij T-

spl la weg blijven volgen tot T-spl 

en la (Sassenfeld). Blijven volgen 

tot T-spl Strandhotel Elbers en ra 

(Lindenallee). Weg doorrijden tot 

bij de voorrangsweg en 

oversteken (Dohrstraβe). 

 

 

  

11 Onder het viaduct van de autoweg 

door. Daarna 2e straat rechts 

(Schmaxbruch).  Blijven volgen, 

links aanhouden onder het 

spoorviaduct door; richting 

verkeerslichten. Weg oversteken, 

Bieth, dan Gier en vervolgens 

Natt.  

 

12 Na het gebouw met de blauwe 

letters HKS en huisnummer 18 ra 

(1e huis na afslag is Natt  21A)). 

Na ± 1 km la (zandweg bij 

bomenrij); aan het einde van deze 

bomenrij bij het bordje Lappen 

Baumschulen ra 

 

13 Bij de voorrangsweg oversteken 

en la (fietspad). Na ±100 m ra  

-bordje- Weiβer Stein en 

Heidhausen. 1e weg la bij 

huisnummer 1; met bocht naar 

rechts; doorfietsen tot 

voorrangsweg en ra, (fietspad), na 

het einde van het fietspad na 

huisnummer 79 la;  

 

14 Bij Krp ra. Bij T-spl la (Heide) en 

bij T-spl ra (Stiegstraβe).  

Na ±200 m  la (Amersloher Weg). 

Na ±100 m ra richting oud militair 

depôt. Op het depôt Swalmen 

aanhouden. Op de T-spl ra en 

richting Reuver / Witte Steen 

aanhouden. 

 

 

15 In bocht rechts aanhouden 

(helling omhoog), weg wordt 

nader onverhard. In de bocht na 

de helling omlaag links 

aanhouden (langs het hekwerk). 

Na het verlaten van het depôt via 

het bospad richting De Witte 

 

± 36 

km 

Steen / grens.     Kleine Pauze 

(3). 

16 Na de pauze ra (Keulseweg,), 1e 

verharde weg ra (Polderweg wordt 

Koelesweg); 3e verharde weg la 

(Hoverheideweg). Weg blijven 

volgen (autoweg oversteken). Bij 

T-spl ra (Reuverweg, wordt Aan 

het Broek). Tot T-spl la en direct 

ra (Sportlaan, wordt 

Soersbeekweg).  

 

17 Bij het bord doodlopende weg la 

(Gaesstraat). Bij T-spl ra (fietspad 

= Tegelseweg); bij rotonde ¾ 
links (Kapelweg (69) = parallel 

aan Boxhoverweg,). Na enkele 

honderden meters links omlaag 

via het fietspad, onder het 

spoorviaduct door. 

 

 

18 Bij de rotonde ¾ links richting 

Belfeld. 1e weg ra 

(Mergelsjträötje), omlaag richting 

Maas. Bij T-spl ra en fietspad 

langs de Maas tot Veer Steyl – 

Baarlo volgen. Na het veer 

Vergelt blijven volgen, wordt 

Maasstraat. Bij T-spl la 

Marktstraat. Op de Markt einde 

van de fietstocht. 

 

± 49 

 

19 ## De Romeinenweg is mogelijk 

gedeeltelijk afgesloten. 

Omleidingsroute: Bij het bord 

afgesloten la Beerenbroekweg,  

T-spl ra Vaerbroekweg, T-spl ra D 

‘Ohenweg, bij T-spl la vervolg 

Romeinenweg (het is mogelijk 

aldaar voorzichtig langs de 

werkzaamheden te fietsen; extra 

ongeveer 600 meter). 

 

20   

21   

22   
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Wij wensen iedereen een fijne, gezellige en 

veilige fietstocht. 

De Fietscommissie 

  

Telefoonnummers  

Jan 
Linssen 

0774772144 0615541469 

Theo 
Kremers 

0774778050 0618181643 

Piet 
Amendt 

0774771889 0630919534 

Ton 
Peulen 

0774772125 0649770296 

Len 
Gielen 

0774772533 0651005560 

Tiny 
Vennix 

 0622493152 

 

Pauzes 

 

Pauze 1:  Grand Café Onder de Linden, 

Auxiliatrixweg 35, 5915 PN Venlo, tel.:077 

355 9555 

Pauze 2: TV Lobberich 1861 eV, Rosental 

50, 41334 Nettetal, tel.: 0049 (0)2153 3003 

Pauze 3:  De Witte Steen, Keulseweg 193, 

5953 HJ Reuver, tel.: 077 474 2776  


