Routebeschrijving BelsLijntje Cultureel (Fiets)event
Route vanuit Tilburg naar Turnhout
Vooraf vragen wij u aandacht voor het volgende:
- Deelname aan het (fiets)event is vrij, maar op eigen verantwoordelijkheid
gedurende de hele tocht. U neemt op eigen risico deel aan deze fietstocht
- Aan alle deelnemers wordt verzocht de verkeersregels te respecteren.
- Veiligheid staat voorop >> pas op bij het oversteken. Andere weggebruikers weten
niet dat u aan een fietstocht deelneemt.
Niet op alle locaties onderweg zijn toiletgelegenheden, maak gebruik van
bestaande voorzieningen op de diverse horecalocaties langs de route.
Statie 1 naar Statie 2 (4 km)
Vertrek bij Grotto (terraszijde) naar Rechts.
U pakt na 20 meter het eerste pad naar Links, u rijdt het pad af tot de spoorwegovergang.
Voor het spoor gaat u Links het fietspad op (Zwartvensepad). Zonder verdere aanduiding
volgt u hier al een deel van het oude spoortracé van het BelsLijntje.
Aan het einde van het pad ziet u links hockeyterreinen (1,1 km). Bij de ver keerslichten
oversteken (Bredaseweg). GEVAAR
Op het fietspad direct Rechts afslaan.
Na 75 meter Links ( bordje BelsLijntje)
Pad volgen en weg oversteken Gilzerbaan rechtdoor. GEVAAR
Fietspad rechtdoor volgen tot kruising Genderbaan/Genderpad Daar is sta tie 2.
Statie 2 naar Statie 3 (4,5 km)
Na statie 2 BelsLijntje vervolgen richting viaduct van A58. Viaduct onderdoor.
U passeert het dorp Riel aan uw linkerhand
Aangekomen bij Alphenseweg oversteken en Rechts GEVAAR
Direct het fietspad (achter de heg) schuin links op: Belslijntje.
Na ongeveer 500 meter in het weiland links is Statie 3.
Statie 3 naar Statie 4 (6 km)
Terug op BelsLijntje en daar Links
Na 3,5 km steekt u de Schellestraat over (bordje rechts) of:
Hier kunt u naar Links voor een bezoek aan Landgoed De Hoevens
(dit uitstapje kost u slechts 3 km extra en levert u veel moois op.)
Schellestraat gaat over in Goorstraat (bordjes volgen naar het landgoed)
Terug via dezelfde route en op de Schellestraat vervolgt u Links het fietspad weer
-

Aan het eind van het pad komt u in het dorp Alphen.
Net voor de oude spoorwegovergang (Andreaskruis), bij Café Welkom, gaat u Rechts de
Stationsstraat in
Rechts aanhouden op de splitsing, Raadhuisstraat inrijden
Na 150 m links af Heuvelstraat inrijden

-

aan uw linkerhand op het W.Binckplein: Statie 4 (kiosk nabij cultureel centrum)

Statie 4 naar Statie 5 ( 3,5 km)
U verlaat het plein via de Molenstraat
Daarna linksaf de Willibrordstraat inrijden
Na het gemeentehuis rechtsaf slaan naar de Baarleseweg (deels met fietspad) .
U volgt deze weg tot de rotonde;
Na de rotonde: Rechts het fietspad BelsLijntje op
Na 1 km Statie 5: Boshovenbaan 2, Spoorwachtershuisje 18
Statie 5 naar Statie 6 (3 km)
U vervolgt het fietspad richting Baarle Nassau
Na 500 m Rechts (Sportlaan). Dit is een aftakking van het BelsLijntje naar de Boshut
Sportlaan uitrijden tot kruising
Bredaseweg oversteken naar Oude Bredasebaan GEVAAR
Na 800 m Links Het Goordonk inrijden (= 2e links)
Na 100 m Rechts: statie 6
Statie 6 naar Statie 7 (3,0 km)
Op Het Goordonk terug naar de asfaltweg (Oude Bredasebaan) Rechts
Oude Bredasebaan uitrijden tot kruising Links
Na 50 m Bredaseweg oversteken naar Sportlaan GEVAAR
Sportlaan uitrijden tot kruising met BelsLijntje: Rechts
<hier eindigt de beschrijving van de aftakking>
Rechtdoor de Nieuwstraat oversteken. GEVAAR
U passeert het oude station van Baarle-Nassau. Weg oversteken. GEVAAR
U arriveert bij statie 7 (gemeentehuis Baarle-Hertog)
Statie 7 naar Statie 8 (4,0 km)
U vervolgt het BelsLijntje
Na ongeveer 3,5 km passeert u de grens.
U ontvangt een doorgangsbew ijs (bewaren!)
Statie 8 naar Statie 9 (1 km)
door op het BelsLijntje
Na 600 m aan uw rechterhand vindt u het oude rangeerterrein. Op de hoek van de
Grensweg met de Stationsstraat is statie 9 (Pothuis). Linkerzijde van het fietspad.
Statie 9 naar Statie 10 (4 km)
Vervolg het BelsLijntje (laissez-passer heeft u hier nodig om de grens over te mogen)
Na 700 m steenweg op Zondereigen oversteken GEVAAR
Na 1 km steenweg op Baarle Hertog overst eken GEVAAR
Na 1,5 km ziet u links een uitkijktoren, die passeert u. Bij de toren zelf is niet voldoende
plek voor fietsen.
Na 500 m later ziet u aanwijsbord om uw fietsen neer te zetten. Daar is ook Statie 10

Na het bezoek aan statie 10: Voor de lief hebbers van een extra (alcoholisch) drankje kunt u bij
de volgende kruising (Dom bergstraat) naar rechts, Klein Engeland oversteken (GOED
OPLETTEN) en na 300 m. via het bospad naar
Klein Engelandhoeve. Extra kilometers: 1
Terug via dezelfde weg en dan Rechts het Bels Lijntje weer op.
Statie 10 naar Statie 11 (2,0 km)
Bij het kanaal links aanhouden, bij de brug nabij de waterkant (bunker) is statie 11
Statie 11 naar Statie 12 (3 km)
Brug over: einde (Hollandsestraat) Links
Spoor over en voor de watertoren links (Warandestraat). Op nr 42 is Statie 12 (eindpunt)

Voor deelnemers Bus+Bike: Fietsinleverpunt bevindt zich in de
zijstraat rechts naast het terras van Café Barzoen.
Daar staat een bestelbus klaar.
Lijnbus 450 naar Tilburg vertre kt vanaf station Turnhout:
Tege nover het café: Gemeeentestraat in, einde links
Eerste rechts (de Me rodele i), uitlopen en u ziet het station voor u.
Rec hts staan de bussen.

