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KBO Baarlo Lentetfietstocht woensdag 25 
mei 2022  (± 51 kilometer) 
Knooppuntroutes / LF-routes worden met (--) 
aangegeven. 
Links afslaan = la; Rechts afslaan = ra; Krp = 
kruispunt; Tspl = T-splitsing;  
Yspl = Y-splitsing; VW = voorrangsweg; VL = 
verkeerslichten 
 

Nr. Route   

KM 

1 Vertrek vanaf de Markt la 

(Baron van Erplaan, bij 4e ra  

(Kasteellaan). Blijven volgen 4e 

ra (Diepenbroeklaan). Bij VW 

(Napoleonsbaan) voorzichtig 

oversteken en la via het 

fietspad. 1e ra (Op den Bosch) 

bocht links en vervolgens 

rechts aanhouden. 

 

 

 

2 Blijven volgen (wordt Donk, 

Kessel). Op Krp ra 

(Keizersbaan) en bij VW N277 / 

Midden Peelweg voorzichtig 

oversteken (Keizersbaan),  3e 

la (Hazenakkerweg), 1e 

verharde ra (wordt 

Heikampweg) met enkele 

bochten naar links en rechts; bij 

VW (Heldenseweg) voorzichtig 

oversteken (Spurkt). 

 

3 Vervolgen tot Tspl, la (Hei) en 

rechtdoor via de parkeerplaats 

achterzijde Café De Pleister-

plaats; vervolgens ra via het 

fietspad langs VW (Napoleons-

baan).  

Na het afwateringskanaal en 

Camperplaats Otje 1e la VW 

oversteken (Waije) . Helemaal 

blijven volgen tot voorbij de 

voetbalvelden RKSVN (Neer). 

  

4 Bij Krp rechtdoor (Baand), 

direct 1e la (Veurtje), volgen 

met bocht naar rechts; 2e la 

 

(blijft Veurtje). Bij Tspl ra 

(Bergerstraat).   Blijven volgen 

tot Y-splitsing, links aanhouden 

(Engelmanstraat). Ter hoogte 

van kerk de markt op. 

Kleine Pauze (‘t Raodhoes) 

 

 

± 

13,5 

km 

5 Vanaf de pauzeplaats 

rechtdoor markt af  en rechtsaf 

(straat Kerkplein); 1e la (Kwir); 

bij Y-spl rechts aanhouden 

(blijft Kwir).                       

 

 

6 Na ca. 100 meter la (fietspad) 

en direct weer ra; fietspad 

blijven volgen en viaduct onder 

VW (Napoleonsbaan) door tot 

aan Tspl en la fietspad blijven 

volgen (wordt “Elke”). 

 

 

 

7 Tspl ra (Molenweg) blijven 

volgen met bocht naar links, 

Tspl, ra (Dries) blijven volgen 

tot VW (Brumholt /Hoven), 

rechtdoor oversteken (Vlaas)., 

via flauwe bocht naar rechts 

blijven volgen tot Tspl ; ra (Fort) 

volgen tot 

 

8 Tspl VW (Heldenseweg); la  

over fietspad langs Heldense-

weg; blijven volgen tot aan 

rotonde; deze rechtdoor 

oversteken (Boerderijweg). 

 

9 1e ra (Doorbrand); blijven 

volgen tot 1e Krp; la 

(Haambergweg) blijven volgen 

tot Krp VW; ra 

(Heibloemseweg); 1e verharde 

weg la (Koelenweg); blijven 

volgen tot Tspl; ra 

(Vreedepeelweg).  

 

 

 

10 Blijven volgen (wordt 

Kampweg) tot aan Krp; 

oversteken (blijft Kampweg). 
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2e la (St. Josephstraat) tot aan 

VW; la (Kanaalstraat) tot aan 

markt-/ kerkplein. 

2e pauze (De Nabber, 

Beringe) 

 

 

± 

27,5 

km 

11 Na de pauze Kerkplein 

oversteken richting Panningen; 

2e la (Pastoor Esserstraat);bij 

Tspl la (Beukerveldstraat); na 

ca. 50 meter 1e ra (direct na 

huisnr 20); pad blijven volgen 

tot Tspl.; la (Kaumeshoek). 

 

 

 

 

12 VW N275 (Noorderbaan) voor-

zichtig oversteken (blijft 

Kaumeshoek), Na ± 500m 1e ra 

(Heide, ri Patershof) blijven 

volgen tot Tspl; ra Vliegertsdijk. 

Bij VW (Sevenumsedijk) voor-

zichtig oversteken                  

(De Brentjes) (52). 

 

13 Blijven volgen; 4e ra (bij kapel / 

Poorterweg); blijven volgen met 

bocht naar links bij kerk ; bij 

Tspl ra (De Koningstraat) en na 

ca. 20m. direct la (De Remer).                           

  

14 Blijven volgen tot VW (Midden 

Peelweg); oversteken 

(Hulsing). Na scherpe bocht 

naar links 1e ra (Valkerheide-

weg); blijven volgen tot Tspl; la 

en na enkele meters direct 

weer ra (blijft Valkerheideweg); 

blijven volgen tot Tspl; la 

(Sevenumse Dijk);                1e 

ra (Breetse Peelweg) 

 

 

15 1e la (Westeringsekemp); bij 

Tspl ra (Tongerveldweg); na ca. 

10 meter 1e la (Korte Heide); 

blijven volgen tot VW 

(Sevenumseweg); oversteken 

(Lange Heide).                 

 

Blijven volgen (langs 

Breebronne); bij Krp ra (blijft 

Lange Heide); (79).  

16 Blijven volgen bocht naar links; 

bij Krp (Schorweg) oversteken 

(blijft Lange Heide); blijven 

volgen tot Tspl; la (VW 

Venloseweg); bij Tspl la via 

fietspad (Provincialeweg); langs 

restaurant De Boswachter;1e ra 

(Aan de kerkhof);1e la 

(Hoverhofweg) ;blijven volgen 

tot rotonde; aan rechterzijde 

oversteken;  

 

17 Na oversteek direct ra over 

parallelweg (Brookerhofweg); 

1e la (Schansheideweg) tot 

einde weg 

3e pauze (Restaurant De Elze) 

± 44 

km 

18 Na pauze ra (fietspad langs VW 

Baarlosestraat); 1e la 

(D’Ohenweg); 2e ra 

(Vaerbroekweg); Tspl la (blijft 

Vaerbroekweg); Tspl ra 

(Romeinenweg; wordt 

Legioenweg); Tspl la (De 

Berckt wordt Brangk); Tspl ra 

(Vergelt); 1e la (Heuvel). 

 

19 1e ra (Aan Hoogendries); na 

bocht naar rechts wordt 

Sterrenbosch); blijven volgen 

(langs kerkhof); KRP 

oversteken (Baron van 

Erplaan); blijven volgen tot 

Markt (Baarlo). 

Einde fietsroute 

             

 

 

± 50 

km 
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Telefoonnummers 

Piet Amendt  06-30919534 

Len Gielen 077-4772533 06-51005560 

Ton Peulen 077-4772125 06-49770296 

Tiny Vennix  06-22493152 

Wiel Welles 077-4773469 06-30797291 

Peeten Rijwielen 077-4771231  

 

Pauze-adressen: 

1e pauze: Eetcafétaria ’t Raodhoes 

Kerkplein 2, 6086 PK Neer 

tel. 0475-594068 

 

2e pauze: Café de Nabber,  

Kanaalstraat 94, 5986 AH Beringe,  

tel.: 06 14838199 (Ves van Rijt);  

tel.: 077-306 0152 

 

3e pauze: Eetcafé De Elze 

Baarlosestraat 324, 5926 PN Hout-Blerick,  

tel. 077-8510873 

 

Wij wensen iedereen een gezellige en veilige 

fietstocht. 

De Fietscommissie  Piet,  Len, Ton 


