Routebeschrijving BelsLijntje Cultureel Fietsevent
Route vanuit Turnhout naar Tilburg
Vooraf vragen wij u aandacht voor het volgende:
Deelname aan het fietsevent 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!
Statie 12 naar Statie 11 (1,5 km)
Vanuit Statie 12 (cultureel centrum Warande) : Rechts
Warandestraat uitrijden naar spoorovergang
Na het spoor (Hollandsestraat) Rechts fietspad op
Fietspad op fietsbrug over
Einde fietsbrug Rechts
Nabij de waterkant (bunker) is statie 11
Statie 11 naar Statie 10 (3 km)
Vanaf de waterkant volgt vervolgt u het BelsLijntje
Na 1,5 km weg oversteken (Kastelen) GEVAAR
Voor de dorstigen onder u: vanaf hier kunt u Klein Engelandhoeve bezoeken:
Na 500 m op kr uising Links (Dombergstraat)
Weg oversteken (Klein Engeland) en rechtdoor (slecht wegdek) GEVAAR
Na 300 m rijdt u bij de palen het bospad op, Rechts naar Klein Engelandhoeve
Zelfde route terug en Links het Bels Lijntje vervolgen
Na 200 meter bij kruisend natuurpad: rechts gelegenheid fiets te parkeren
U loopt vanaf hier naar statie 10 (uitkijktoren)
Uw fietsen dient u hier neer te zetten. Bij de uitkijktoren zelf is niet voldoende plaats!
Statie 10 naar Statie 9 ( 3,5 km)
Lopend terug naar uw fiets
Vervolg op het Be lsLijntje richting uitkijktoren
Na 1,5 km Steenweg op Baarle Hertog oversteken GEVAAR
Na 1 km Steenweg op Zondereigen oversteken GEVAAR
Rechtdoor
Na 1 km aan uw linkerhand vindt u het oude rangeerterrein. Op de hoek van de Grensweg
met de Stationsstraat is statie 9 (Pothuis).

Statie 9 naar Statie 8 (0,5 km)
U vervolgt het BelsLijntje
Na ongeveer 500 m (Ghil) Links
Hier ont moet u de grenswacht. (statie 8)
U ontvangt een laiser passer, bewaar die goed!
Statie 8 naar Statie 7 (3 km)
Vervolg het Belslijntje in noordelijke richting
Onderweg zal uw laiser passer nog nodig zijn
Bij het gemeentehuis van Baarle-Hertog (links overzijde fietspad) treft u statie 7 aan.
Statie 7 naar Statie 6 (3 km)
Terug naar het fietspad en Links
Rechtdoor de Nieuwstraat oversteken. GEVAAR
Na ongeveer 1,5 km (Sportlaan) Links. Dit is een aftakking van het BelsLijntje naar de
Boshut op het Goordonk.
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 5 (2,5 km)
Op Het Goordonk terug naar verharde weg (Oude Bredasebaan) Rechts
Oude Bredasebaan uitrijden tot kruising Links
Na 50 m Bredaseweg oversteken naar Sportlaan GEVAAR
Sportlaan uitrijden tot kruising met BelsLijntje: linksaf
BelsLijntje vervolgen
Na 1,5 km aan de linkerhand: Statie 5: Boshovenbaan 2, Spoorwachtershuisje 18
Statie 5 naar Statie 4 (2,5 km)
Vertrek bij statie 5 BelsLijntje vervolgen naar Alphen
Einde (1 km) op fietspad Links
Fietspad langs rotonde blijven volgen (Baarleseweg)
Bij het gemeentehuis (voor het plein) slaat u de links de Willibrordstraat in.
Daarna rechts de Molenstraat inrijden.
Na 200 m rechts is de Heuvelstraat / W. Binckplein
Midden op het plein is statie 4 (kiosk)
Statie 4 naar Statie 3 (5 of 8 km)
Vertrek bij Statie 4 via Heuvelstraat naar de Raadhuisstraat. Daar rechts af slaan.
Bij de Y-splitsing, tegenover het gemeentehuis, Links (Stationsstraat)
Eind Stationsstraat bij het Andreaskruis, Links terug naar BelsLijntje
Na 2 km steekt u de Schellestraat over (bordje links)

of:
Hier kunt u naar Rechts 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 Rechts het fietspad
-

Na ruim 3 km vindt u in het weiland rechts Statie 3

Statie 3 naar Statie 2 (4,5 km)
Einde fietspad (na 900 m) Alphenseweg oversteken GEVAAR
BelsLijntje vervolgen (is het linker pad).
U passeert het dorp Riel aan uw rechterhand
Na viaduct A58 na 500 m links (Genderbaan): Statie 2
Statie 2 naar Statie 1 (4 km)
Terug BelsLijntje vervolgen Links
Oversteken Gilzerbaan rechtdoor. GEVAAR
Einde Rechts (Bredaseweg; start BelsLijntje: er staat een naamsaanduiding bij het pad)
Na 75 m bij verkeerslichten oversteken: Zwartvenseweg GEVAAR
Fietspad op, zonder verdere aanduiding volgt u hier al een deel van het oude spoortracé
van het BelsLijntje. Rechtdoor
Na ruim 1 km voor spoorwegovergang Recht s Oude Warande in, bordjes Grotto volgen.
Na 500 meter komt u aan op de middencirkel. Grotto (Statie 1) ligt tegenover u.
Voor de deelnemers aan Bus+Bike: U rijdt vana f de Grotto naar de stad in Tilburg. De
route is hironder beschreven.
Statie 1 naar Fietsinleverpunt (5,0 km)
Vertrek bij Grotto (terraszijde) naar Rechts.
Na 20 m pakt u het pad terug zoals u gekomen bent
Bij spoorwegovergang fietspad op Rechts
Na 100 m f ietspad: Reeshofdijk Rechts
Fietspad blijven volgen, weg heet vervolgens Vijverpad, Kwekerijpad, Alleenhoudersstraat.
Na 4 km bij verkeerslichten (Jan Heijnstraat) oversteken (2x!) naar Burg. Brockxlaan.
Bij de volgende verkeerslichten (Gasthuisring) Rechts
Bij de verkeerslichten oversteken en Links
Bij verkeerslichten (Noordhoekring) rechtdoor
Na 200 m oversteken naar het busstation, in de hoek Links staat de Fietsbus
- De Lijnbus 450 naar Turnhout staat op perron B.

