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De Zwanenhof 

Retraitehuisweg 6 

7625 SL Zenderen 

074 2 65 95 25 

074 2 65 95 30 

info@zwanenhof.nl 

www.zwanenhof.nl 

 

”Geluk haank nich of van wat je hebt, mer van wat je bint!” 

 

AFKORTINGEN: 

ri        =    richting 

LA     =   linksaf 

RA     =   rechtsaf 

RD     =   rechtdoor 

pad.    =   paddestoel   

splitsing:          een weg splitst zich in 2 of meer wegen 

T-splitsing:      dit is einde weg en je komt uit op andere weg; je kunt  

                        dan LA of RA 

Driesprong:     er zijn 3 wegen die samenkomen op één punt 

Wanneer niets staat aangegeven altijd de weg blijven volgen! 

 

Doorbraak fietsroute Zwanenhof: middellange fietsroute, 
ongeveer 30 km. 
o.a. de route gaat langs  
Start en finish bij  de Zwanenhof in Zenderen 
 

01 Met de rug naar “de Zwanenhof” fietsen we LA naar de uitgang en dan de  

     grote weg LA (Retraitehuisweg); 

02 in de bocht van de verharde weg linksom de weg vervolgen en dan bij 

     verharde 4-sprong  (incl. breed fietspad) dit brede fietspad RD (langs spoor); 

03 bij 3-sprong (incl. zandweg) verhard fietspad LA vervolgen; 

      langs de kleine Doorbraak of Tusvelder Waterleiding 
04 bij 4-sprong (incl. 2 keer grote weg) het fietspad RD en de weg oversteken; 

      via de grote weg kunt u naar rechts  even naar het Mariakapelletje 
     heen ( 100 m) en terug fietsen, dan terug het fietspad LA; 
05 bij einde fietspad en T-splitsing verharde weg LA (Maatkampsweg); 

     over de Doorbraak met mooi uitzicht 
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06 bij 3-sprong RD ri Bornerbroek (Maatkampsweg) en later RD over het  

      viaduct; 

     links, net vóór  het viaduct, kunnen we even wandelen naar het  
     uitkijkscherm met zicht op De Doorbraak 
07 na het viaduct weer over de Doorbraak en RD, iets verder 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 
08 bij voorrangsweg en ‘gekke’ 4-sprong RD ( Bolscher Landen); 

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

     Doodsdwarsweg;  

10 iets verder bij T-splitsing LA (Doodsweg); 

11 over het viaduct (Doodsweg wordt Grote Looweg); 

12 bij verharde 3-sprong RD;  

13 Let op! bij 3-sprong (incl. fietswandelpad) RA fietswandelpad Twickel, 10 m  

     vóór de verharde splitsing bij pad.22374  RA het bos in fietsen (fiets-wandel  

     Twickelpad); 

14 het eensporig fietspad wordt later 2-sporig; 

15 bij T-splitsing fietspad RA (Krudersweg); 

16 de Almelosestraat RD oversteken en fietspad RA langs Almelosestraat, 

     na 60 m de verharde weg LA (Welbergsweg); 

17 verharde weg wordt verhard fietspad (Werninksweg Deldenerbroek),  

     later weer verharde weg (Werninksweg) 

18 bij T-splitsing voor kanaal LA (Werninksweg); 

19 bij verharde splitsing links aanhouden/RD en dan deze weg linksom volgen, 

      (Schoolstraat), deze Schoolstraat RD; 

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

     (Schoolstraat); 

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

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

     fietspad LA (Westerholtweg); 

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

     (Lage Eschweg); 

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

25 bij verharde 3-sprong LA (Dashaarsweg);  

26 nu steeds RD (weg wordt fietspad en Dashaarsweg wordt Grote Looweg); 

27 over de brug, bij pad. 22375 en bij 3-sprong rechts aanhouden ri  Twickel,  

     langs de Twickeler vaart (Grote Looweg); 

28 bij pad. 22365 en 4-sprong (incl. 2 keer verharde weg) de verharde weg RA 

     (Twickelerlaan); 
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29 deze weg linksom volgen en dan voorbij de dikke steen bij verharde 3-sprong  

     LA ri. Noordmolen (Noordmolen), nu RD over verhard fietspad/weg; 

30 bij pad. 63520 en 3-sprong LA over de brug naar de watermolen; 

     http://www.noordmolen-twickel.nl/ 
31 vóór de watermolen bij pad. 21672 fietspad LA ri Zenderen (IJsbaanweg); 

     rechts een mooie vistrap 
     later links in oude boomstam Mariabeeld 
32 verhard fietspad blijven volgen en bij 3-sprong (incl. 2 keer fietspad) de  

     verharde weg RA (Meijerinkveldkampsweg); 

33 deze Meijerinkveldkampsweg volgen tot 4-sprong dan RD (Arkmansweg); 

34 bij pad. 22364 en 5-sprong (incl. doodlopende weg en 2 keer verharde weg) 

     het fietspad en zandweg RA ri Borne (Blokstegenweg); 

35 bij 4-sprong van verharde wegen en pad. 21646 in Azelo RD  

     (Blokstegenweg); 

36 nu omhoog fietsen over het viaduct en Blokstegenweg wordt Bloksteegweg; 

37 bij voorrangsweg de Bornerbroeksestraat LA ri Zenderen; 

38 bij 3-sprong RD, fietspad langs grote weg vervolgen; 

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

     links ligt de pleisterplaats Hondeborg en de Azelerbeek,  
     we fietsen verder over de Zenderse es 
40 bij 3-sprong RD en dan over het spoor de verharde Esweg vervolgen; 

41 bij verharde 3-sprong (incl. doodlopende weg) RA (Lidwinaweg);  

42 bij 3-sprong LA (Het Hag); 

43 over het spoor en bij 4-sprong (incl. groot fietspad) LA (Retraitehuisweg); 

44 nu rechtsom deze weg vervolgen en dan wat verder ligt rechts van ons  

    “ de Zwanenhof” met de mooie tuin. 


