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1. Vanaf het startpunt ga je naar links, je steekt de weg over naar Brasserie den Engel. Aan de overkant
van de weg staat bord Enclave H1, paneel 1. Je bent in het centrum van Baarle en ziet de populaire
grenslijn met de plaquette en de gemeentewapens.
2. Je vervolgt je route door de Molenstraat en komt na 500 meter bij bord Enclave N2.
3. Je blijft in de Molenstraat en na 300 meter kom je bij bord Enclave N3.
4. Meteen na de Biergrens rechtsaf, Donkerstraat. Na 400 meter, net over het fietspad Bels Lijntje,
rechtsaf, Parallelweg. Na 500 meter kom je bij bord Enclave H1, paneel 2.
5. Je loopt de Parallelweg helemaal uit. Aan het einde linksaf, Pastoor de Katerstraat. Meteen voorbij
het Cultuurcentrum linksaf en je bent bij bord Enclave N1.
6. Je loopt terug naar de Pastoor de Katerstraat en gaat linksaf. Na 700 meter kom je bij bord Enclave
H7. Je bent nu bij het wereldberoemde huis met de 2 huisnummers.
7. Op dit punt omdraaien en ongeveer 500 meter teruglopen om linksaf de Burgemeester van
Gilsestraat in te gaan. Hier staat het voormalige huis van oud-burgemeester van Gilse. Aan het einde
de Chaamseweg recht oversteken. Je komt nu in de Leliestraat. Op het 1e kruispunt links staat bord
Enclave H6. Hier staat een replica van de ontvangst- en zendmast MN7.
8. Op dit punt linksaf, Boschovenseweg. Daarna de 1e straat rechtsaf, Bernhardstraat, dan de 1e straat
linksaf, Emmastraat. Meteen na de bocht linksaf, je komt in de Frederikstraat. Hier staat bord
Enclave H14.
9. De Frederikstraat gaat over in de Christinastraat, je steekt de Willem Alexanderstraat over en je komt
in de Hertogenstraat, hier staat bord Enclave H13.
10. Met de bocht naar links, daarna 1e straat rechtsaf, Maria van Zimmerenstraat Nog een keer rechtsaf
om het pleintje heen. Nu linksaf de Herenstraat inlopen. Aan het einde rechtsaf, Nassaulaan. Na 200
meter staat rechts bord Enclave H15.
11. VERLENGING ROUTE MET 3,5 KM. Als je het bord Enclave H12 wilt bezoeken wordt de route 3,5
km langer. Je keert om en loopt de Nassaulaan uit. Met de bocht naar rechts en je komt op
Boschoven. Je steekt het viaduct over en nog een keer met een bocht naar rechts. Je komt nu bij
wijngaard Hof van Baarle met bord Enclave H12. Je vervolgt je route. Einde van de straat rechtsaf,
Alphenseweg. Na 2 rotondes kom je bij het Shell benzinestation. Lees verder bij punt 12*
12. Aan het einde van de Nassaulaan linksaf, Generaal Maczeklaan. Bij de rotonde rechtsaf tot aan Shell
benzinestation*. Hier oversteken en je loopt langs huisnr. 22 en de molen. Aan het einde linksaf,
Oordeelsestraat. Je steekt de weg over en vervolgt je route via de ventweg, de naam verandert in
Oordeelstraat. Je komt nu bij bord Enclave H8.
13. Rechtdoor op de Oordeelstraat en je neemt de 1e weg rechts, Visweg. Na 300 meter staat bord
Enclave H9. Deze Belgische enclave bevindt zich midden in het pand van Koninklijke Drukkerij Em.
de Jong.
14. Je wandelt verder over de Visweg. Op het kruispunt Visweg/Kapelstraat/Nijhoven ligt aan de
linkerkant de St. Salvatorkapel. Op dit kruispunt ga je rechtsaf de Kapelstraat in. Aan het einde van
de straat rechtsaf. Na 150 meter ben je terug bij het beginpunt.

