
1 
 

KBO Baarlo Zomerfietstocht woensdag 7 september 2022 (± 50 kilometer) 

Knooppuntroutes / LF-routes worden met (--) aangegeven. 

Links afslaan = la; Rechts afslaan = ra; Krp = kruispunt; T-spl = T-splitsing;  

Y-spl = Y-splitsing; VW = Voorrangsweg; VL = Verkeerslicht; 

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).   

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) ra met bocht naar links 

(Hulsterweg wordt Hulsforthofweg - fietspad), wordt Vrijenbroekweg 

volgen tot VW (oversteken (Egypte). Spoorweg oversteken en 

rechts / direct links aanhouden / weg naar boven (Egypte).  

 

4 Bij Tspl la (Egypte); bij Tspl ra (Jagerstraat – fietspad).Bij Tspl la 

(Ulingsheide), weg met bochten blijven volgen. 1e weg la 

(Lindenlaan), volgen tot bij Grand Café Onder de Linden. Pauze 1 

 

± 12 km 

5 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 ± 200 m la, spoor oversteken en 1e ra 

(Dellerweg , fietspad); onder het viaduct door en 2e la (bord 

doodlopende weg), (Heidweg). 

 

 

 

6 Volgen tot Tspl en ra (Heerstraβe). 1e la (Am Hotschgraf), bij Tspl 

ra (Schützenkamp), 1e la Heerstraβe. Bij Yspl rechts aanhouden, 

wordt zandweg 600 meter (Heerstraβe). 1e weg -verhard-  ra. Bij 

VW la via het fietspad. (B221). Bij VL ra voorzichtig oversteken 

(Schloβallee). 1e la (Plankenheide) blijven volgen tot Tspl 

(Herschelerweg), 1e verharde weg ra (Herschelerweg), na helling 

naar beneden links aanhouden.  

 

7 Bij Tspl ra (Jülicherstraβe), wordt (na bruggetjes) Heide, 1e ra blijft 

Heide (richting Krickenberger See) wordt Hombergen, 1e en 2e krp 

oversteken (rechts aanhouden na 2e krp), 1e la (Hombergen), wordt 

Am Haus Bey. Bij Tuincentrum ra (Am Haus Bey). Volgen tot VW 

(bij restaurant Secretis) oversteken (Schlöp). 
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8 Bij Tspl rechts aanhouden (Hamsel), krp oversteken, bij Tspl la (An 

Schönkes Krüz), 1e weg ra (Mehrweg). Bij 1e weg la (fietspad). 

Doorrijden tot afslag Tennisbanen TV Lobberich (Pauze 2) 

 

± 28 km 

9 Na de pauze la (Rosental). Bij Tspl ra en direct la via het fietspad 

(oude spoorbaan). Bij Krp oversteken en fietspad blijven volgen 

tussen de 2 meren door tot de 1e zandweg la (Schansheide). 

Na het voetbalveld rechtdoor / verharde weg (Blumenthal).  

Bij VW oversteken en rechts aanhouden (Weberstraβe).   

 

 

 

 

10 Bij Tspl la (Leutherheide), bij Tspl ra Ritzbruch onder viaduct A61 

door, blijven volgen (spoor oversteken) (Schmaxbruch). VW 

oversteken Heierweg, wordt Natt). Bij Tspl ra (Natt), 1e weg ra 

(Natt). Volgen tot VW (B221). Oversteken en la fietspad (Hülst). 2e 

ra (Hülst) met bocht naar links.  

 

 

  

11 Bij 1e ra Struck, bij Yspl rechts aanhouden (Bruch), blijven volgen 

tot Tspl la (Grenzwaldstraβe), 1e ra (Kreuzmönchstraβe). Volgen  

en links aanhouden, 1e la Buschstraβe langs wijk / nader door het 

bos tot aan Waldgasthof Galgenven  (Pauze 3) 

 

± 39 km 

12 Na de pauze ra / la terug via de Buschstraβe tot Krp en hier la 

(Kreuzmönchstraβe, wordt Südliche Wambachstraβe, Bürdestraβe, 

Am Panneshop). Bij VW oversteken en la via het fietspad 

(Steylerstraβe). Volgen tot de grens en links via het nieuwe fietspad 

vervolgen (Kaldenkerkerweg). 1e la (Wambachsingel), 2e ra 

(Brachterweg),  

 

13 1e la (Glazenapstraat bocht naar rechts (Glazenapplein) en naar 

beneden (Glazenapstraat), over de A73. Bij de rotonde rechtdoor 

(Glazennapstraat), 2e la (Nachtegaalstraat, wordt Kasteellaan ) / 

(69) volgen tot Tspl ra (Kasteellaan), met bocht naar links. 2e ra 

onder het spoorviaduct (Middeltweg), 1e ra (Neeringerweg), bij Tspl 

la (Terracottalaan).  

 

14 Bij de rotonde rechtdoor (St. Rochusstraat). Bij Tspl la 

(Rozenstraat).Bij Krp oversteken (Veerweg), links aanhouden 

richting veer. Na veer: Vergelt,1e la (Drees) langs de Maas, bij Krp 

oversteken (Aan Hoge Dries, wordt Sterrenbosch). Bij Krp 

oversteken (Baron van Erplaan / Markt). Einde van de fietstocht. 

 

 

± 50 km 

15   

16 

 

 

Wij wensen iedereen een fijne, gezellige en veilige fietstocht. 

De Fietscommissie 

 

17   
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Telefoonnummers  

Piet Amendt  0630919534 

Len Gielen 0774772533 0651005560 

Ton Peulen 0774772125 0649770296 

Tiny Vennix  0622493152 

Wiel Welles 0774773469 0630797291 

Peeten Rijwielen 0774771231  

 

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:  Waldgasthof Galgenvenn, Knorrstraβe 77, 41334 Nettetal, tel: 0049 2157 6757   


