
Fietstocht	  Barabas.	  
Een	  fietstocht	  van	  circa	  24km	  over	  voornamelijk	  auto	  vrije/-‐luwe	  fietspaden	  die	  u	  leidt	  door	  de	  
buitengebieden	  van	  Poppel	  en	  door	  landgoed	  Gorp	  &	  Roovert.	  
Parking,	  Start	  &	  Finish	  bij	  Barabas:	  	   Voortsjesweg	  36,	  2382	  Poppel	  	  (B)	  

Tel.	  +32	  14	  65	  05	  06	  of	  +31	  6	  39	  79	  32	  05	  
http://www.barabas.nu	  

	  
1. Vanaf	  Barabas,	  ga	  richting	  noord	  op	  Aarledijk.	  
2. Ga	  na	  ca	  600m,	  2e	  weg	  links	  richting	  west.	  
3. Na	  130m	  einde	  weg	  links	  fietspad	  op	  richig	  wandelknooppunt	  50	  (Belgie).	  
4. Op	  fazantlaan,	  weg	  in	  zuidelijke	  richting	  vervolgen	  richting	  fietsknooppunt	  51.	  
5. Bij	  T-‐splitsing	  rechts,	  richting	  ZW	  en	  fietsknooppunt	  51	  vervolgen.	  
6. Doorrijden	  tot	  Steenweg	  Baarle	  =	  fietsknooppunt	  51.	  Hier	  slaat	  u	  links	  af	  (richting	  O).	  
7. Na	  190m	  rechts	  af	  “Schrieken”	  	  pad	  inslaan.	  
8. Op	  het	  einde	  van	  deze	  pad/weg,	  steek	  de	  weg	  over	  en	  op	  fietspad	  rechtsaf.	  
9. Na	  370m	  linksaf	  “Verbindsweg”.	  
10. Op	  het	  einde	  schuin	  rechtsaf	  (richting	  Z)	  “Hegge”	  inslaan	  richting	  fietsknooppunt	  53.	  
11. Na	  360m	  linksaf	  (verboden	  voor	  auto’s)	  .	  
12. Na	  80m	  bij	  Y-‐splitsing	  rechts	  aanhouden.	  
13. Na	  800m	  linksaf	  	  (=1e	  straat;	  richting	  N)	  richting	  fietsknooppunt	  40	  
14. Doorrijden	  tot	  het	  einde	  =	  Mierdsedijk	  =	  fietsknooppunt	  40	  oversteken	  en	  fietspad	  naar	  rechts	  

vervolgen.	  
15. Na	  60m	  linksaf	  (verboden	  voor	  auto’s).	  
16. Op	  het	  einde	  rechtsaf.	  	  
17. Verharde	  fietspad	  volgen	  tot	  T-‐splitsing	  waar	  je	  na	  ca	  1,5km	  	  linksaf	  	  (NO)	  “Overbroek”	  in	  kunt.	  
18. Na	  400m	  linksaf	  richting	  fietsknooppunt	  50.	  
19. Verharde	  pad	  tot	  T-‐splitsing	  volgen.	  Daar	  rechts	  aanhouden	  richting	  fietsknooppunt	  77	  (en	  50)	  
20. Einde	  weg	  linksaf	  richting	  fietsknooppunt	  50.	  
21. Einde	  weg	  rechtsaf	  richting	  fietsknooppunt	  50.	  
22. Passeer	  kapel	  (anno	  1735),	  grenspaal	  en	  het	  bord	  WELKOM	  in	  Brabant...	  	  dan	  bij	  de	  voordeur	  

van	  boerderij	  op	  “Roovert”	  met	  huisnummer	  	  3,	  linksaf	  onverharde	  pad	  op.	  (ri	  N)	  
23. Na	  ca	  210m	  in	  dezelfde	  richting	  verharde	  fietspad	  vervolgen.	  
24. Bij	  fietsknooppunt	  50	  linksaf	  richting	  fietsknooppunt	  77.	  
25. Rij	  op	  deze	  harde	  onverharde	  weg	  tot	  aan	  de	  drukke	  weg	  Goirle	  Poppel.	  	  Ga	  een	  beetje	  links	  en	  

steek	  daar	  rechts	  de	  weg	  over.	  (LET	  OP	  want	  het	  is	  hier	  vaak	  druk).	  
26. Bij	  fietsknooppunt	  77	  linksaf	  richting	  75.	  
27. Bij	  fietsknooppunt	  75	  linksaf	  richting	  Z.	  
28. Bij	  Y-‐splitsing	  links	  aan	  houden.	  
29. Bij	  Y-‐splitsing	  rechts	  aan	  houden	  en	  asfaltweg	  vervolgen	  	  
30. Na	  het	  passeren	  aan	  rechterzijde	  van	  klein	  wit	  maria	  beeld/kapel	  bij	  Y	  splitsing	  links	  ziet	  u	  

Barabas	  weer.	  



	  


