Krokusfietstocht ‘de dodendraad leeft’
Lengte 10, 20 of 30 kilometer

In het najaar van 2015 werden door zo’n 500 vrijwilligers, scholieren en geocachers 24.000 witte
krokusbolletjes geplant langs het voormalige traject van de Dodendraad uit de eerste wereldoorlog.
Van uitkijktoren de Klot tot aan de Hollandse Punt, over een lengte van 11,5 kilometer.
Begin maart kun je genieten van deze witte bloemenslinger die dwars door het landschap loopt, vaak
in de berm van de weg, maar soms ook door akkers en weilanden.
De fietstocht voert over verharde landwegen of fietspaden. Er zijn twee punten met
horecagelegenheid: het vertrek- en aankomstpunt Jaiselings Specials en de kantine van Visclub
“de Maatjes”.

De Dodendraad
De Dodendraad liep langs de hele Belgisch-Nederlandse grens en werd in 1915 gebouwd door de
Duitse bezetter. Op de draad stond 2000 volt. Hij werd daar neergezet om deserteurs en
smokkelaars tegen te houden. Langs de hele grens vielen ongeveer 1000 slachtoffers.
Het landkunstwerk ‘de dodendraad leeft’ wil de verhalen over deze draad levend houden, de
slachtoffers herdenken en ons de actuele vraag stellen hoe wij in Europa omgaan met het afsluiten
van grenzen.

LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor
De gele nummers in de beschrijving verwijzen naar de nummers op de kaart, vooraan de regel
staat de afgelegde afstand in kilometers
Je kunt er voor kiezen om 10, 20 of 30 km te fietsen. De route bestaat uit een lus van 10 km en een lus
van 20 km. 10 km is van het gele nummer 1 tot aan de lijn. Het gedeelte onder de lijn is 20 km.
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Start Krokus fietsroute op parkeerterrein Jaiselings Palace, Wernhoutseweg 181,
Wernhoutsburg

Bij de poort LA richting België Wernhoutseweg (N263) wordt Bredabaan in België
2e weg LA Duitse Pad
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hier zijn de eerste witte krokussen zichtbaar, aan de linkerkant van de weg. Het Duitse Pad
werd in de eerste wereldoorlog aangelegd, zodat de Duitse grenswachten konden
patrouilleren langs de Dodendraad.
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Bij splitsing RA
Na 20 m LA Heikenweg
Bij splitsing LA Larenweg
2e weg LA Popendonkseweg
2e weg LA Maxburgdreef
1e weg RA Maxburgdreef
Omkeren bij Hollandse Punt grenspaal 226
(voorlopig einde krokussen)
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1e weg LA Maxburgdreef
Weg volgen Vaasweg
Bij kruising RD Schauwbosweg
Bij splitsing RA Vloeiweg
Bij kruising met Larenweg RD Vloeiweg blijven volgen
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Hier kruist je de waterloop de Aa of Weerijs. In deze beek zijn vistrappen aangelegd zodat de
vissen in de paringstijd stroomopwaart kunnen zwemmen en de stuw kunnen passeren. (zie
infobord)

Vloeiweg heet na de beek: Tereik
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Bij de boerderij op Tereik 109, waren tijdens de eerste wereldoorlog Duitse soldaten
ingekwartierd. Zij droegen onder andere zorg voor de militaire doorgangspoort die hier in de
Dodendraad was gemaakt.
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Bij splitsing RA Tereik wordt in Nederland Lentsebaan
8,8
1e weg LA Mereltjesstraat
10,0 Bij T splitsing LA Wernhoutseweg (N263) wordt Bredabaan in België (als je RA gaat kom je
weer bij het vertrekpunt uit)
Aan de rechterkant, tegenover het Duitse Pad, ziet je het krokuslint het weiland in gaan.
Hopelijk lust het paard dat hier meestal staat, geen krokussen.
___________________________________________________________________________________________
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2e weg RA Heivelden
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Einde weg LA Huisheuvelstraat
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Na 750 meter ziet je vanaf rechts het krokuslint weer uit het weiland komen.

Het krokuslint verdwijnt hier rechts onder de beukenhaag door, de tuin in, daar door de
paardenwei en later door de akkers richting aardbeienkassen

1e weg RA Veldvoort
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Bij splitsing RA Polderstraat
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1e weg LA Engels baantje
1e weg RA Hoofdbaan watering (gebruik fietspad)
3e weg RA Kruisvaartweg
1e weg LA Begijnenmoerenweg
1e weg RA Sneygaertsweg
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Hier kom je bij de uitkijktoren en de reconstructie van de dodendraad die in 2015 geplaatst is.
Bij de draad staat een gids die je verhalen vertelt over gebeurtenissen uit deze streek bij de
dodendraad.

LA bij uitkijktoren De Klot Hanne Wiewauweg
RA Riethoek
2e zandpad LA Hanneke Wiewau
1e zandpad LA parkeerterrein
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vanachter de aarbeienkassen verschijnt het krokuslint weer kruist hier de polderstraat en even
verder het Engels baantje

In de kantine van visvijver De Maatjes verkopen ze koffie en thee. Er is ook een toilet
aanwezig. Na de stop verlaat je weer het parkeerterrein.

1e zandpad RA
1e verhard fietspad RA Riethoek
2e zandpad RA Hanne Wiewauweg
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Hier eindigt het krokuslint. Naast het bankje staat een luisterpaal. Als je onder aan de paal op
de knop drukt hoor je verhalen over dit gebied.
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1e weg LA Chartrose-moerenweg
Einde weg LA Eglantierdreef
Einde asfalt fietspad RA
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Bij splitsing RA Rietvenweg
1e weg RA Engelsbaantje
Na 70 m LA Heistraat
1e weg LA Noordwateringsweg
4e weg LA Berkendreef
1e weg LA
13

29,2
29,7
30,1
31,3
31,5

Hier kruis je weer het krokuslint

Na 30 m RA Huisheuvelstraat
Bij splitsing RA Huisheuvelstraat wordt in Nederland Kalmthoutsebaan
1e weg RA Bijltjesstraat
Bij splitsing LA Wernhoutseweg (N263)
RA oprit Jaiselings Palace
1

einde fietstocht

Het project ‘de dodendraad leeft’ gaat de komende jaren uitbreiden naar andere grensgemeenten.
Wil je op de hoogte blijven meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of like onze facebookpagina.
Facebook: https://www.facebook.com/dodendraad
Nieuwsbrief: http://bit.ly/nieuwsbrief_dodendraad

