FIETSROUTE

S1
Startplaatsen		Gemeentehuis
Baarle-Hertog, Parallelweg 1, 2387 Baarle-Hertog:

infobord 1 bevindt zich op 50 meter.
S2 Café In Holland, Schootsenhoek 23, 5114 AC Baarle-Nassau
		
(Castelre): infobord 10 bevindt zich op 200 meter, bij de reconstructie
van een schildwachthuisje.
		
S3 De Klapekster, Kolonie 41, 2323 Hoogstraten (Wortel):
infobord 11 bevindt zich op 1,5 km; volg de fietsknooppunten 99 en 08.
S4 VVV-kantoor, Markt 1, 2330 Merksplas. Aanrijroute in totaal 9 km:
		
volg de pijlen naar fietsknooppunt 30 (Kapelstraat 9, 2330 MerksplasKolonie). Infobord 10bis na 400 meter.
Volg de fietsknooppunten 34, 10, 99 en 08 tot bij infobord 11.
S5
		
St-Rumolduskerk, Zondereigen 6, 2387 Baarle-Hertog (Zondereigen):
infobord 13 bevindt zich op 500 meter; volg fietsknooppunt 81.
S6 Stationsstraat 28, 2381 Ravels (Weelde-Station): infobord 15 bevindt
		
zich tussen de Stationsstraat en fietspad ‘het Bels Lijntje’.
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Dodendraadroute
Elektrische draadversperring uit WO I
Vertrek: tegenwijzerzin (B) / linksom (NL)
Vormgeving: BLOCC bv

België werd door het Duitse leger bezet, Nederland was neutraal. De Belgisch-Nederlandse grens was
de scheidslijn tussen oorlog en vrede. De Duitse bezetter plaatste er vanaf 1915 een draadversperring
onder hoogspanning: de ‘dodendraad’. Het zuidelijke deel van de Dodendraadroute volgt het vroegere
traject van deze afsluiting. Het noordelijke deel ervan brengt u naar de vrij gebleven Belgische enclaves. Aan de Belgisch-Nederlandse grens was Baarle-Hertog omwille van de enclavesituatie de enige
niet-bezette Belgische gemeente. De Belgische overheid en het verzet wisten handig hiervan gebruik
te maken.
Onderweg zijn vier reconstructies, vijftien thematische infoborden en elf ingesproken verhalen, ter
plaatse te beluisteren na het scannen van een QR-code. Omwille van het eerder beperkte internetbereik in de grensregio wordt aangeraden om de verhalen vooraf te downloaden via www.dodendraad.org.
Reserveer een hele dag voor deze fietsroute en geniet van de prachtige natuur!

38 km
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