
KBO Baarlo Lentefietstocht  

dinsdag 1 mei 2012 (ongeveer 43 kilometer) 

 

                   
 

- Vertrek Markt Baarlo via de Grotestraat naar de verkeerslichten bij de Napoleonsbaan 

- oversteken en links afslaan; direct rechts afslaan de Bong in en daarna de 1e  weg 

rechts afslaan Kieënweg 

- 4e weg links afslaan (Pratwinkel); bij de 2e brug over de beek rechts en direct links 

(Soeterbeek); bij het kruispunt rechtdoor en doorrijden tot aan de voorrangsweg; 

- Oversteken en bordje Rinkesfort volgen; 1e straat rechts bij kapelletje (Breestraat) 

- 2e weg links (Schuttenbos), weg volgen tot bordje Leeuwerik en daar rechts afslaan 

- 1e weg links (bij huisnr. 5) op het knooppuntbordje P+M staat wr nr 23 / paaltje 34 

- 1e verharde weg rechts (Lang Hout), 1e verharde weg links (Lang Hout) bij het 

kapelletje, richting Helden 

- Weg vervolgen tot Midden Peelweg (voorzichtig oversteken); Zandberg 

- 1e weg links (Oude Dijk), doorrijden tot Baarloseweg en (denk aan het verkeer) rechts 

afslaan; Baarloseweg vervolgen tot bij huisnummer 24, links afslaan (Kloosterstraat) 

- Weg met scherpe bocht naar rechts vervolgen en na de voetbalvelden van Helden  

links afslaan (Aan de Koeberg) richting de 1e koffiepauze (voor eigen rekening) bij het 

Kerkeböske 

 

- Pauze 

 

- Vanaf het Kerkeböske (Aan de Koeberg) rechts af richting Kloosterstraat, daar links 

afslaan en bij de voorrangsweg oversteken en links afslaan richting Kessel 

- 1e weg rechts (Nieuwstraat); einde weg links (’t Höltje) 

- 1e weg rechts (zie bordje 10a + 62 t/m 76) voor de witte bungalow en de weg 

vervolgen tot de T-splitsing (huisnummer 76); links afslaan (Neerseweg) 

- Bij het fietsroutebordje 24 recht doorrijden (vervolg Neerseweg) 

- De asfaltweg door het bos (gedeelten van fietsroute 24, later 66) steeds blijven 

vervolgen, kanaal oversteken, Neerseweg wordt na het kanaal Heideweg 

- Bij de voorrangsweg (voorzichtig) links afslaan 

- 1e weg rechts (na ongeveer 400 meter), geen naambordje (wordt later Fort) 

- 1e weg links (Vlaas), 1e weg rechts (Vlaas) bij huisnummer 13 

- Bij de voorrangsweg rechts afslaan en daarna direct links afslaan (Langhaag) 

- Bij de T-splitsing links afslaan (Sterrebosweg) en volgen tot de 1e verharde weg (hier 

rechts afslaan Donderberg); bij de volgende T-splitsing (overkant van de weg is 

weiland) rechts afslaan langs het Leudal ri Haelen / Roggel (weg heet later 

Leudalweg) 

- De voorrangsweg Haelen - Roggel bij café Denneoord oversteken (voorzichtig) en 

links af het fietspad op richting Haelen 

 

 

- Aan de linker zijde ziet u vervolgens het op woensdag gesloten Café-restaurant  

St. Elisabeth’s hof  (tijd voor de lunchpauze na ongeveer 24 kilometer); weg weer 

voorzichtig oversteken.  

 

- Lunchpauze 

 



- Na de lunchpauze de weg weer oversteken en links af het fietspad richting Haelen 

vervolgen tot het bordje Nunhem 2 / Leumolen; links afslaan en de soms drukke weg 

voorzichtig oversteken en de geasfalteerde bosweg volgen (in Nunhem zien we de 

naam St. Ursalaweg) 

- Bij de T-splitsing links afslaan (Kampweg, fietsroute 51) 

- 3e straat links afslaan (bij het kapelletje / Servaasweg) 

- Bij de T-splitsing rechts af (Voort / bordje Neer 2 km) 

- Na 50 meter (over brug) bij de poort links afslaan (fietspad / Sennepad) 

- Bij de voorrangsweg links afslaan op het fietspad richting Neer 

- Bij nadering van Neer (Bord: Neer Historisch Watermolendorp) rechts afslaan en de 

drukke Napoleonsweg oversteken (Gendijk) 

- 1e weg links (bij kapelletje / Rohrstraat) en doorrijden tot de T-splitsing na het 

volgende kapelletje; hier links afslaan (Eiland, gaat over in Spuitjes) 

- Na de brug rechts afslaan Bergerstraat; bij het kruispunt recht doorgaan 

- Bij de voorrangsweg oversteken (Vilgert) en deze weg blijven volgen tot bij de  

- T-splitsing aan de Maas, links afslaan (Schoor) met een fraai uitzicht over de Maas 

- Na ongeveer 500 meter (in de scherpe bocht naar links van deze weg) rechts afslaan 

(fietspad / fietsroute 53); het verharde fietspad gaat even steil naar beneden / boven 

(voorzichtig en eventueel lopen); verhard fietspad / fietsroute 53 langs de Maas blijven 

volgen richting Kessel Eik en richting Kessel (fietspad wordt later Haagweg) 

- Einde Haagweg rechts af Veers 

- Bij de T-splitsing (na ongeveer 100 meter) richting het veer naar Beesel / Reuver 

(rechts afslaan en direct weer links omhoog (Veersepad / fietsroute 54); weg blijven 

volgen over het Veersepad (wordt later Dorpstraat) 

- Bij de T-splitsing (Kasteelruïne) rechts afslaan en direct weer links (route 54 / Markt) 

- In de bocht ligt Café de Boesjer voor een laatste pauze (consumptie(s) voor eigen 

rekening) 

 

- Pauze 

 

- Route 54 (Markt) verder vervolgen; einde Markt links afslaan (Baarloseweg) 

- Na ongeveer 75 meter rechts af Ondersteweg / route 54) 

- Ondersteweg (langs de Maas blijven volgen) weg heet vanaf Baarloos grondgebied 

Heuvel; Bij het kruispunt bij de stuw rechtdoor rijden 

- Vervolgens bij het volgende kruispunt (Aan Hogen Dries) links afslaan, wordt later 

Sterrenbosch.  

- Bij het kruispunt kerkhof oversteken (Baron van Erplaan) richting Markt, einde van 

deze fietstocht. 

 

De fietscommissie (Wim, Piet, Ton) hoopt, dat jullie een gezellige leuke fietstocht 

hebben gemaakt en een mooie dag hebben beleefd.  

 


