
Doorbraak fietsroute Maatveld lange fietsroute, ongeveer 55 
km. 
de route gaat o.a. langs Dakhorst , Enter , Binnengait, Twickel, 
Zenderse es en Elhorst. 
Start en finish bij  restaurant “t Maatveld” in Tusveld (Almelo) 
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LANGS EN ROND DE DOORBRAAK FIETSROUTE 

Het is aan te bevelen rustig deze landschappelijke autoroute te rijden en daarbij  

moeten we een keuze maken uit de vele pleisterplaatsen en korte wandelingen; 

zodoende kunnen we deze fietsroute vaker rijden met steeds bezoek aan andere 

pleisterplaatsen en eventueel het maken van korte wandelingen. 

 

Start van de fietsroute bij restaurant ‘t Maatveld in Tusveld 

 

 01 met de rug naar Restaurant ‘t Maatveld RA (Tusveld) over de Doorbraak; 

02 bij 4-sprong RA ri Bornerbroek (Maatkampsweg); 

     uitzicht op De Doorbraak 
03 bij 3-sprong (incl. fietpad) RD (Maatkampsweg); 

    over de Doorbraak 
04 bij 3-sprong van verharde wegen RD ri Bornerbroek (Maatkampsweg);  

05 bij ‘4-sprong’ RD en over het viaduct; 

     net vóór het viaduct kunnen we naar links wandelen naar het  
     uitkijkscherm met zicht op De Doorbraak 
06 na het viaduct fietsen we over de Doorbraak en RD tot langs de sportvelden 

     en dan bij 4-sprong (incl. doodlopende weg) LA Bolscher Landen); 

     bij 4-sprong even RA wandelen naar de Doorbraakbrug voor uitzicht 
07 bij voorrangsweg en ‘gekke’ 4-sprong RD ( Bolscher Landen); 

08 bij 3-sprong RD (Bolscher Landen) en Bolscher Landen wordt RD  

     Doodsdwarsweg;  

09 bij T-splitsing RA (Doodsweg); 

10 bij 3-sprong en pad. 22370 RD (Doodsweg wordt Pepershaar); 

11 Let Op: bij voorrangsweg, deze paar meter RA (Lohuisstraat) dan 

     direkt bij 3-sprong LA (Pepershaar); 

12 steeds RD Pepershaar volgen tot T-splitsing met voorrangsweg dan LA   

     (Entersestraat); 

13 nu RD via de brug over het Twentekanaal en dan direkt LA bij pad. 22401 ri  

      Markelo omlaag fietsen (volg 86); 

14 bij 3-sprong LA onder het viaduct door (Kanaalweg); 

15 bij 3-sprong (incl. fietspad) het fietspad RD volgen langs kanaal;  
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     over de Doorbraak deze gaat ook onder het kanaak door 
16 bij 3-sprong LA Hoeselderdijk en RD deze verharde weg volgen;  

17 bij 4-sprong LA (Zomerdijk);  

     op de Doorbraakbrug links en rechts uitzichtpunt 
18 bij 3-sprong (incl. fietspad) het fietspad RA (haaks terug), onverhard fietspad   

     wordt later verhard fietspad (Keursweg); 

     rechts van ons De Doorbraak 
19 bij T-splitsing met verharde weg RA (Hoeselderdijk); 

     over de Doorbraakbrug 
20 bij 3-sprong LA (Keursweg); 

21 deze Keursweg RD volgen tot over de Doorbraakbrug, dan direkt het fietspad  

     RA langs Mokkelengoor; 

     links ligt de vistrap in de Doorbraak, 
22 bij voorrangsweg en T-splitsing RA, klein stukje grote weg (Ypeloweg); 

23 bij 3-sprong de kleine verharde weg LA (Broezeweg); 

24 deze Broezeweg RD volgen en over de Doorbraakbrug; 

25 bij 3-sprong LA (Ypeloschoolweg); 

     links zicht op Doorbraak met vistrap , 
     iets verder kunnen we bij verharde 3-sprong vóór de brug links even  
     naar de Doorbraakbrug wandelen, vanaf hier aan de linkerkant  
     zicht op de Doorbraak met vistrap en aan de  rechterkant zicht op  
     Eksosche Aa en fietspad lang de Regge 
26  direkt na de brug over Eksosche Aa het fietspad RA; 

     we komen nu bij de watervijvers van Dakhorst met de vele 
     watervogels 
27 bij 3 sprong van fietspaden het fietspad RD; 

28 nu linksom over de lange ‘fietsbrug’ over het water en iets verder bij  

     3-sprong van fietspaden het fietspad LA; 

29 bij T-splitsing met verharde weg RA; 

30 bij pad. 229971/001 en verharde 3-sprong LA; 

31 bij 4-sprong en pad. 23031/001 de voorrangsweg (Enterweg) oversteken en  

     RD ri wijngaard Baan (Sluizendijk); 

32 deze Sluizendijk RD blijven volgen; 

33 bij 4-sprong LA ri. Wijngaard Baan (Kloosterhoeksweg), steeds deze bordjes   

     ‘Wijngaard Baan’ volgen; 

      rechts van ons terras en kantine met uitzicht op de wijngaard, 
     hier mogelijkheid tot koffie/thee en wijnproeverij  
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34 met de rug naar het terras fietsen we RA en dan via het fietspad naar de  

     Regge;   

35 bij 3-sprong van fietspaden het fietspad LA langs de Regge; 

36 we fietsen tot einde fietspad, steken de verharde weg (Enterweg) over en 

     volgen ‘zandweg’ RD (Wisselmaat, niet naar fietsnummer 85), nu fietspad  

     rechts aanhouden; 

37 nu rechtsom over de 2 kleine bruggen het verharde fietspad langs de Boven    

     Regge steeds volgen; 

38 bij T-splitsing en voorrangsweg deze weg oversteken en dan fietspad links 

     aanhouden, over de kleine brug en dan rechtsom het fietspad naast zandweg 

     volgen; 

39 bij 3-sprong van fietspaden het verharde fietspad RD volgen 

     (Deldenerbroek); 

40 over de brug fietsen en over verharde zandweg RD (Werfstraat);  

41 Let op! iets verder: bij 3-sprong het kleine onverharde pad RA en weer RA 

      om het water fietsen; 

42 over de kleine brug en LA langs het water en de Waarf; 

     www.waarf.nl   www.entersezomp.nl/zomp 

43 nu voorbij het gebouw De Waarf het fietspad LA langs water en Waarf; 

44 bij T-splitsing en 4-sprong (incl. 1 keer zeer klein fietspad langs water) RA  

     Enter in fietsen (Werfstraat); 

45 deze Werfstraat steeds RD volgen; 

46 bij T-splitsing voor de kerktoren rechts aanhouden (Werfstraat); 

47 bij 4-sprong LA (Dorpsstraat); 

     links de NH kerk uit 1709 
     gaan we 100 m rechts dan komen we bij: 
     klompenmakerij, klompenmuseum en VVV. 
     rechts in de Dorpsstraat staat de grootste klomp ter wereld en  
     oudheidkamer  http://www.enterserfgoed.nl/ 
48 steeds deze Dorpsstraat RD volgen, voorbij de katholieke kerk;  

     iets verder links op het mode plein ligt restaurant 
     Brasserie Roetgerink R 1854  met een mooi terras en goede keuken; 
49 na een korte pauze gaan we met de rug naar het terras linksom deze  

     Dorpsstraat vervolgen;  

50 bij 3-sprong RD (Dorpsstraat); 

51 bij ‘gekke’ 4-sprong LA (Brinkstraat/Zuiderstraat) en dan direkt weer RA  

     (Zuiderstraat); 

52 deze Zuiderstraat 3 keer RD en daarna bij splitsing links aanhouden,    

     Zuiderstraat wordt Morslaan; 
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53 nu rechtsom over het viaduct, de Morslaan wordt Stokreefsweg; 

54 bij 4-sprong LA Kartelaarsdijk, deze RD volgen; 

55 bij de schippersherberg “Binnengait” aan de Boven-Regge het fietspad direkt   

     over de brug RA; 

     schippersherberg Binnengait koffie/thee   
     http://regge-dal.nl/binnengait/ 
56 aan het einde van het fietspad bij T-splitsing LA Stokreefsweg, deze wordt na  

     50 m Rikkerinksweg; 

57 bij 4-sprong (incl. 1 keer onverhard) LA ri Delden (Zomerweg);                                                                                                                             

58 bij 5-sprong (incl. 3 keer onverhard) fietspad en onverharde weg    

     schuin rechts aanhouden (ri.73; Koerdamsweg), fietspad wordt later weg; 

59 bij 3-sprong links aanhouden (Demmersweg);  

60 Demmersweg wordt bij 3-sprong/ RD Rijssenseweg; 

61 we fietsen RD over de brug van het Twentekanaal; 

62 direkt na de brug bij pad. 22427 LA langs kanaal (Werninksweg); 

63 bij 3-sprong RA (Schoolstraat), deze Schoolstraat RD volgen; 

64 bij 4-sprong (incl. 2 keer onverharde weg) de verharde weg LA  

     (Schoolstraat); 

65 bij verharde 3-sprong  en pad. 22424 RA ri Delden (Langenhorsterweg); 

66 na ongeveer 300 m bij 3-sprong (incl. fietspad en zandweg) het verharde  

     fietspad LA (Westerholtweg); 

67 bij 3-sprong (van fietspad en zandweg) verharde fietspad links aanhouden 

     (Lage Eschweg); 

68 de grote, drukke weg (Almelosestraat) oversteken en RD (Lage Eschweg); 

69 bij verharde 3-sprong LA  (Dashaarsweg); 

70 nu RD (weg wordt fietspad) en over de brug; bij pad. 22375 en 3-sprong  

     rechts aanhouden ri  Twickel langs Twickeler vaart (Grote Looweg); 

71 bij pad. 22365 en 4- sprong (incl. 2 keer verharde weg) fietspad LA 

     (Schievenweg); 

72 bij 5-sprong (incl. 2 keer verharde weg en 1 keer zandweg) en pad. 22364 

     fietspad RA ri Borne (Blokstegenweg); 

     Azelo 
73 bij verharde 4-sprong en pad. 21646 RD ri Borne (Blokstegenweg);  

74 over het viaduct (Blokstegenweg wordt Bloksteegweg); 

75 bij voorrangsweg LA ri Zenderen (Bornebroeksestraat); 

76 bij 3-sprong RD, fietspad langs grote weg blijven volgen; 

77 iets verder bij ‘spreukenpaddestoel’ RA (Esweg); 

     links ligt de pleisterplaats Hondeborg en mooi zicht op de Azelerbeek  
     we fietsen  over de Zenderse es; 
78 bij 3-sprong RD en over het spoor de verharde Esweg volgen; 
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79 bij verharde 3-sprong (incl. doodlopende weg) RD (Lidwinaweg);  

80 bij 3-sprong RA (Lidwinaweg); 

81 bij 3-sprong LA (Zeilkerweg); 

82 bij verharde 3-sprong RA (Brakeweg); 

83 verharde weg blijven volgen (Reefsweg); 

84 bij voorrangsweg en T-splitsing LA (Almelosestraat)  

85 na ongeveer 150 m kleine weg RA (Elhorsterweg); 

86 deze Elhorsterweg bij verharde 4-sprong (incl. doodlopende weg) RD; 

87 bij verharde 3 sprong  LA (Mastboersweg); 

88 bij T-splitsing met voorrangsweg en B-weg deze B-weg RA  

     (Almelosestraat); 

89 nu RD en over de Doorbraakbrug  (Almelosestraat wordt Bornsestraat) 

     rechts mooi uitzicht op de Doorbraak 
90 Pas op: fietspad LA ri Tusveld en de drukke Bornsestraat 2 keer over  

     steken;  

91 bij 4-sprong (incl. fietspad en doodlopende weg) LA (Drienemansweg) ri  

     Tusveld; 

      even de Drienemansweg verder RD fietsen tot op de brug voor  
     uitzicht op de Doorbraak en weer terug dan bij 3-sprong LA Grote  
     Bavenkelsweg 
92 nu bij 3-sprong RA (Grote Bavenkelsweg); 

     links en rechts de Doorbraak 
93 bij verharde 3-sprong LA (Zeilkerweg); 

94 deze verharde Zeilkerweg rechts-en linksom aanhouden en dan RD; 

95 bij T-splitsing RA (Lidwinaweg) 

96 bij 3-sprong RD (Het Hag) en over de Azelerbeek  

97 over het spoor en direkt na het spoor bij 4-sprong (incl. breed fietspad) het  

     brede fietspad RA (stukje langs spoor); 

98 bij 3-sprong (incl. zandweg) verhard fietspad LA aanhouden; 

      langs de kleine Doorbraak of Tusvelder Waterleiding 
99 bij 4-sprong (incl. 2 keer fietspad) de verharde weg oversteken; 

100 bij einde fietspad en T-splitsing RA (Maatkampsweg); 

101 bij 4-sprong LA ri Almelo (Tusveld); 

       over de Doorbraak  
 
             iets verder ligt links restaurant “’t Maatveld” 
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bij 4-sprong (incl. 2 keer onverharde weg) de verharde weg LA  

     (Schoolstraat); 

65 bij verharde 3-sprong  en pad. 22424 LA ri Bornerbroek (Langenhorsterweg); 

66 bij voorrangsweg en T-splitsing LA ri Bornerbroek (Almeleosestraat); 

67 na ruim 200 m verharde weg RA (Krudersweg); 

68 bij 3-sprong (en 68) RA (Grote Looweg); 

69 bij pad. 22375 en 3-sprong links aanhouden ri Twickel langs Twickeler vaart  

     (Grote Looweg); 

 



Fiets verder 

 

18 we rijden verder; vanaf de parkeerplaats RA over de Keursweg; 

19 bij T-splitsing RA (Ypeloweg); 

20 nu bij 3-sprong RD, over de Doorbraakbrug en dan LA (Ypeloschoolweg); 

 

punt 21 

 

21 vanaf deze Ypelochoolweg bij 3-sprong RA (Ypeloschoolweg) over de  

     Exoosche Aa; 

22 deze Ypeloschoolweg RD vervolgen; 

23 bij verharde 4-sprong (incl. doodlopende weg) en pad  23031/001 LA en de  

     voorrangsweg (Enterweg) oversteken; 

24nu RD (Sluizendijk); 

25 deze Sluizendijk RD volgen, bij 4-sprong LA ri Wijngaard Baan, 

     volg de bordjes Wijngaard Baan (Kloosterhoeksweg); 

    rechts van ons terras en kantine met uitzicht op de wijngaard 

 

23 via de Kloosterhoeksweg rijden we weer terug naar de 4-sprong (Sluizengijk)  

24 nu LA (Sluizendijk, Rectum); 

25 deze Sluizendijk RD blijven volgen; 

26 bij 3-sprong rechts aanhouden (Rijssensestraat); 

27 Pas Op: nu LA door de tunnel, onder de grote weg door ri. Wierden en bij 

     T- splitsing LA (Rijssensestraat); 

28 deze Rijssensestraat RD (over de Regge) tot rotonde dan ri centrum Rijssen  

     en nu direkt LA (Pelmolenweg); 

29 bij 3-sprong RD en dan bij 3-sprong LA  (Pelmolenpad); 

hier ligt de Pelmolen     www.depelmolen.nl/ 

en de Enterse zomp      www.entersezomp.nl/ 

30 met de rug naar de Pelmolen gaan we weer terug (Pelmolenpad) dan 

     bij T-splitsing LA (Pelmolenweg);  

31 bij 4-sprong RD (Pelmolenweg); 

32 bij 4-sprong RD (Wethouder HH Korteboslaan); 

33 nu RD en bij 4-sprong (incl. 1 keer zandweg) RA (Oosterhofweg); 

34 bij 4-sprong RA (Kasteellaan); 

hier is het Rijssens museum   www.rijssensmuseum.nl/ 

en het Brandweermuseum www.brandweermuseum.nl/ 

 

35 deze Kasteellaan bij 3-sprong voor de entree van havezathe Oosterhof RA 

    (Kasteellaan); 

36 bij 4-sprong LA (Oosterhofweg); 

37 bij 4-sprong (incl. zandweg) LA Wethouder H.H. Korteboslaan; 

38 steeds RD en bij 4-sprong RD (Pelmolenweg); 



39 bij 4-sprong RA (Leijerweerdsdijk); 

40 steeds RD over het viaduct en Leijerweerdsdijk wordt dan Witmoesdijk; 

41bij splitsing rechts aanhouden (Witmoesdijk), steeds RD tot T- splitsing dan  

    LA (Wierdense weg), steeds RD; 

42 bij verharde 3-sprong RA (Keizersweg); 

43 bij T-splitsing met verharde weg RA (Ypeloweg); 

44 doorrijden tot T-splitsing dan LA (Wierdenseweg), dit wordt verderop  

     Dorpstraat; 

45 nu deze Dorpsstraat RD en net vóór de NH-kerk LA (Werfstraat); 

46 deze Werfstraat steeds RD volgen naar de “waarf” en hier parkeren; 

     www.waarf.nl   www.entersezomp.nl/zomp 

 

. 

 

47 we rijden weer terug (steeds RD) via de Werfstraat naar de Dorpstraat; 

48 bij T-splitsing LA (Dorpsstraat); 

rechts de Enterse klomp, het klompenmuseum “Sköpke” en de oudheidkamer 

49 steeds deze Dorpsstraat RD volgen tot voorbij de Katholieke kerk; 

iets verder ligt links grote parkeerplaats en goed restaurant met mooi terras R 

1854   

50 met de rug naar het restaurant LA en linksom deze Dorpsstraat volgen;  

51 bij 3-sprong RD (Dorpsstraat); 

52 bij 3-sprong LA (Brinkstraat/Zuiderstraat) en dan direkt weer RA  

    (Zuiderstraat); 

53 deze Zuiderstraat 3 keer RD en daarna bij splitsing links aanhouden    

     Zuiderstraat wordt Morslaan (over de Entergraven); 

54 de Morslaan wordt rechtsom Stokreefsweg en nu over viaduct; 

55 bij 4-sprong LA Kartelaarsdijk, deze RD volgen; 

we komen langs de schippersherberg “Binnengait” aan de Boven-Regge  

rechts schippersherberg “Binnengait” koffie/thee 

http://regge-dal.nl/binnengait/ 

56 we gaan verder over de Kartelaarsdijk en dan bij 4-sprong RA (Wolvesweg); 

57 Wolvesweg wordt Rijssenseweg en bij splitsing RD (Rijssenseweg); 

58 nu RD en via de brug over het Twentekanaal; 

59 direkt na de brug bij 4-sprong (incl. doodlopende weg) LA langs kanaal  

    (Werninksweg); 

60 bij 3-sprong RA (Schoolstraat); 

61 bij 3-sprong (incl. doodlopende weg) RD; 

62 bij 4-sprong (incl. 2 keer onverharde weg) de verharde weg LA  

     (Schoolstraat); 

63 bij verharde T-splitsing en pad. 22424 RA ri Hengevelde  

     (Langenhorsterweg); 

64 bij verharde 3-sprong RD (Langenhorsterweg) en dan verharde weg RA 



     (Kappelhofsweg), deze weg linksom vervolgen; 

65 bij 4-sprong (incl. doodlopende weg) LA (Hoffmeijerweg); 

66 bij T-splitsing LA (Langenhorsterweg) en bij 3-sprong RA (Langestraat); 

67 deze Langestraat rechtsom volgen tot stoplichten nu RD en de voorrangsweg  

     oversteken,  

68 bij T-splitsing RA ri Diepenheim (Langestraat); 

69 deze Langestraat gaat linksom over in Meenhuisweg, over spoor; 

70 bij T-splitsing RA ri Diepenheim (Sluisstraat); 

     links ligt het sluizencomplex “de Wiene, de Waarbeek” ; 

71 na 150 m bij 4-sprong LA (Beldsweg), dit wordt rechtsom Nijlandsweg; 

72 bij voorrangsweg LA (Bentelosestraat); 

73 net vóór de brug RA ri Beckum langs kanaal (Kanaaldijk), nu RD; 

74 bij 4-sprong RD (RD langs de brug, Peppelendijk), dit wordt RD Oelersteeg;  

     deze Oelersteeg blijven volgen; 

75 verharde klinkerweg linksom volgen en bij 3-sprong LA ri  

     Walermolen/Oldemeule (Oelersteeg); 

76 bij 3-sprong RA (Albersdijk) klinkerweg volgen, dan bij 3-sprong RD over  

     basaltkeien; 

     links klein museum “De Haan” 

77 Albersdijk wordt na scherpe bocht Olde Meulenweg; 

     parkeren bij “De Oldemeule” 

    korte wandeling rond de Oldemeule, bv stukje watermolenpad heen  

    en weer 

78 nu weer terug rijden: met de rug naar de parkeerplaats RD 

     (Olde Meulenweg), dit wordt linksom Albersdijk, deze Albersdijk RD;  

79 bij verharde 3-sprong klinkerweg LA (Oelersteeg); 

80 bij verharde 3-sprong RA ri Delden (Oelersteeg); 

81 verharde weg rechtsom aanhouden (Oelersteeg); 

82 deze Oelersteeg steeds RD volgen tot ‘4-sprong en brug’ dan direkt RA over  

     de brug ri Delden Oost (Beckumerweg); 

83 nu steeds RD ri Delden (Beckumerweg wordt Vossenbrinkweg); later  

     onder het spoor door, (Vossenbrinkweg wordt van Wassenaarweg); 

84 bij 3-sprong LA (van Nispenweg); 

85 bij 3-sprong RA ri Centrum (Doctor Gewinstraat); 

86 bij 3-sprong rechts aanhouden  (Zuiderhagen); 

87 bij 4-sprong LA (Langestraat); 

Parkeren achter hotel restaurant De Zwaan: vanaf de 4-sprong paar meter RD 

dan links parkeerplaats (Noordmolen)  

Hotel restaurant De Zwaan,start wandeling. 

 

Ook mogelijk wandeling vanaf de parkeerplaats door de Langestraat naar het 

Zoutmuseum en diverse galerieën. 

 



88 vanaf de parkeerplaats bij 4-sprong RA (de hoofdstraat in, Langestraat); 

89 deze Langestraat RD volgen tot de RABO bank, links van ons, dan bij 3- 

     sprong RA ri bibliotheek/ Borne (Molenstraat), deze Molenstraat steeds RD  

     blijven volgen; 

90 bij grote 3-sprong RA ri Borne/Twickel (Watertorenstraat), over het viaduct; 

     links de watertoren  

91 bij 4-sprong RD ri Borne (Bornsestraat), iets verder net voor de  

     Twickelervaart LA(IJsbaanweg); 

     aan de rechterkant van de ijsbaanweg mooie vistrap 

92 nu RA over de brug  langs de watermolen Noordmolen  

      (Noordmolen); 

93 deze kleine, verharde weg blijven volgen (Noordmolen); 

94 bij T-splitsing met verharde weg RA (Bornsestaat); 

95 op 4-sprong RA (Twickelerlaan);  

links van ons de rozentuin De Border (met eigen parkeerplaats); 

iets verder rechts museumboerderij  Wendezoele (met eigen parkeerplaats) 

96 we rijden verder RD over de Twickelerlaan, Twickelerlaan wordt  

     Secr.Engelbertinkstraat; 

97 bij 4-sprong RD en bij 3 sprong (incl doodlopende weg) RD  

     (Secr.Engelbertinkstraat); 

98 bij verharde 4-sprong RD ri Zwanenhof (Kuipersweg) en over het viaduct;  

99 bij voorrangsweg deze oversteken en RD (Retraitehuisweg); 

iets verder LA naar de Zwanenhof met de prachtige tuinen, mooie 

rondwandeling mogelijk   www.zwanenhof.nl 

100 vanaf de parkeerplaats rijden we verder LA (Retraitehuisweg); 

101 bij 4-sprong (incl. breed fietspad) RA over spoor (Het Hag); 

102 bij 3-sprong RD (Lidwinaweg); 

103 bij 3-sprong LA (Zeilkerweg); 

104 bij verharde 3-sprong RA (Brakeweg); 

105 bij 3-sprong RD (Lidwinaweg); 

106 bij 3 sprong LA (Zeilkerweg); 

107 bij verharde 3-sprong RA (Brakeweg); 

108 verharde weg linksom volgen (Reefsweg); 

109 bij voorrangsweg en T-splitsing LA (Almelosestraat)  

110 na ongeveer 200 m kleine weg RA (Elhorsterweg); 

111 deze Elhorsterweg bij verharde 4-sprong RD; 

112 bij verharde 3 sprong  LA (Alenhuisweg); 

116 bij T-splitsing en voorrangsweg deze voorrangsweg RA (Almelosestraat); 

117 over de Doorbraakbrug en dan bij 3 sprong LA ri Tusveld  

      (Drienemansweg), nu deze DrienemanswegRD volgen; 

118 bij 3-sprong RA ri Tusveld (Grote Bavenkelsweg); 

       over de Doorbraakbrug; 

119 nu RD en over het spoor de Grote Bavenkelsweg vervolgen; 



120 3-sprong RD (Grote Bavenkelsweg); 

links en later rechts de Doorbraak 

121 deze Grote Bavenkelsweg RD vervolgen over het spoor; 

122 bij 3-sprong RA (Maatkampsweg); 

123 bij 4-sprong RA (Tusveld), over de Doorbraakbrug; 

       iets verder links ligt Restaurant Maatveld! 

 

 

 


