
 
 

 

“An hard fietsen he-j nich völ, Iej mot op tied van hoes goan!” 
 

Deze fietsroute gaat o.a. naar het Stift, Singraven in Denekamp, het 
Sluizenhuisje en het Kanaal Almelo Nordhorn ; onderweg veel pleisterplaatsen; 
de lange route is ongeveer 56 km en deze kan worden verkort tot 35 km. 
De korte route gaat o.a. naar Stift en kanaal Almelo Nordhorn 
 

“Plezeer te hemn an kleane dinge is ‟n middel um gelukkig te wean!” 
 
Kaartje lange route: https://afstandmeten.nl/index.php?id=2875325.   
(scrollen en klik rechts op markers) 
Kaartje korte route:  https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2788632. 
(scrollen en klik rechts op markers) 
 
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! 
 
Fietsen huren : NS rijwielstalling Ov.fietsen, 
Auto parkeren parkeer garage  
  
Start-en eindpunt NS Station Almelo 
 
De lange route is met de nummers 1 t/m 41 weergegeven (ongeveer 56 km) 
De verkorte route (ongeveer 35 km) is als volgt weergegeven: 
    Nummer 01 tm 17 is voor lang en kort 
    Tussenstuk A t/m I is alleen voor korte route 
    Nummer 36 t/m 41 is voor lang en kort 
 
Start bij de hoofdingang van NS-Almelo 
01 met de rug naar de stationsingang RD – F 35 (Egbert  Gorterstraat); 

https://afstandmeten.nl/index.php?id=2875325
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2788632


 
 

 

02 over de brug RD, Brugstraat; nu steeds RD en vóór de brug bij stoplichten 
     RA, (Sluiskade Z.Z.); 
03 deze Sluiskade Z.Z. langs kanaal steeds RD, bij stoplichten RD en onder de 
      grote weg door en RD;  
04 steeds langs kanaal, RD bij 3-sprong (incl. kleine brug); 
05 bij 3-sprong (incl. kleine brug) RA (verhard fietspad Tukkersdijk),langs  
     Banisgemaal, over kleine brug nu weer RA. langs de Lolee; 
06 bij T-splitsing met  verharde weg LA (Gravenallee); 
07 deze Gravenallee steeds RD, Gravenallee wordt Gravendijk en net vóór het 
      kanaal het fietspad RA(Kanaal Z.Z.); 
08 3-sprong fietspaden het fietspad RD (Kanaal Z.Z.); 
09 bij 4-sprong met Vleerbosweg (incl.2 keer fietspad) het fietspad RD  
    (Kanaal Z.Z.); 
10 bij 4-sprong de Zenderseweg oversteken en de weg RD (Kanaal Z.Z.); 
11 weg wordt RD fietspad en bij 4-sprong met Weemselerweg (incl. 1 keer 
     fietspad) de weg RD (Rikkenspoelsweg); 
12 bij splitsing de verharde weg rechts aanhouden (Rikkenspoelsweg),  
      Rikkenspoelsweg wordt Bellinckhofweg; 
13 bij 4-sprong RD (Bellinckhofweg, weg wordt RD fietspad en later weer weg); 
14 over de Stiftsbeek, direkt bij 4-sprong (incl. 1 keer fietspad) het fietspad RA  
      (langs de Stiftsbeek, Munsterhoekweg), dit fietspad wordt linksom  
       Stempelsdijk;  
15 rechtsom over de Stiftsbeek (Oude Almelosedijk) en bij T-splitsing LA 
     (Beekdorpweg); 
16 bij 4-sprong met de ‘grote’ Bornsestraat RD (Wenshofsteeg), weg wordt 
      fietspad;  
17 bij 3-sprong van fietspaden (bij Mariakapel) het fietspad links aanhouden  
      (Wenshofsteeg) en direkt weer bij 3-sprong van fietspaden het fietspad LA,  
      fietspad wordt weg (Rudolph Wilminklaan), bij 4-sprong (incl.1 keer  
      fietspad) ligt LA Het Stift ; 

 hier ligt Het Stift in Weerselo met Kerkje en „oud  Twents‟ Restaurant 
De Stiftsjuffer met mooi terras, een uniek plekje in Twente! 
     
Lange route zie verder punt 18! 
 

Tussenstuk voor de verkorte route: 
A met de rug naar het terras van Restaurant De Stiftsschuur en bij 4-sprong  
    (incl. 1 keer fietspad) het fietspad RD (Schoolpad) tot voorrangsweg; 
B nu RD over de grote Bisschopsstraat dan direct bij T-splitsing LA (Abdijweg), 



 
 

 

   deze Abdijweg RD volgen; 

C bij 3-sprong (incl. 1 keer fietspad) het fietspad RA  
   (Boerkampsmorsweg), fietspad wordt weg; 

D bij 4-sprong LA (Agelerweg); 
E bij 3-sprong LA (Kleijsenweg); 
F bij 3-sprong (incl. 1 keer fietspad) het fietspad RA (Oude Bornsedijk); 
G bij 3-sprong van fietspaden vóór het kanaal het fietspad LA (Kanaal Z.Z.);  

   hier ligt de mooie Reutumse sluis! (dubbele sluis) 
H we gaan nu steeds RD langs het kanaal Almelo Nordhorn over  
    fietspad en soms stukjes weg, vanaf de sluis ongeveer 10 km 
                                                 we passeren de brug met de Oldenzaalseweg, 
                                                  we passeren de brug met de Jan Van Arkelweg, 
                                                  we passeren de brug met de Putmansweg, 
                                                  we passeren de brug met de Weemselerweg, 
                                                  we passeren de brug met de Zenderseweg, 
                                                  we passeren de brug met de Vleerboersweg. 

onderweg zien we de fraaie pleisterplaats restaurant Fraans Marie   
I  Let op! Na 10 km vanaf de sluis bij 4-sprong met de Gravendijk  
   (incl. 2 keer fietspad) het fietspad RD (Sluiskade Z.Z.); 
Zie verder punt 36 van de lange route! 
 
18 met de rug naar het terras gaan we naar de 4-sprong (incl. 1 keer fietspad) 

      en nemen we het fietspad RD (Schoolpad); 
19 RD over de grote Bisschopsstraat en dan bij T-splitsing met de Abdijweg RA; 
20 bij 3-sprong LA (Voortmorsstraat), RD en bij 4-sprong RD (Eertmansweg); 
21 deze Eertmansweg 750 m volgen en dan bij 3-sprong LA (Vospeldijk), direkt  
      bij splitsing weer links aanhouden (Paalmaatsdijk), nu bij 3-sprong RD; 
22  bij 3-sprong (incl.1 keer fietspad) het fietspad RA (Rossumermedenweg); 
23 bij T-splitsing paar meter LA (Vospeldijk) en direkt weer fietspad LA  
      (Ootmarsumsedijk), bij 4-sprong dit fietspad RD volgen (Ootmarsumsedijk); 
24 fietspad wordt RD verharde weg , bij 3-sprong de weg RD (Wolfsbergweg) 
     en bij T-splitsing vóór de Rossumerstraat (incl. 2 keer fietspad) het fietspad  
     LA (langs de Rossumerstraat); 
25 vóór het kanaal bij 4-sprong van fietspaden het fietspad RA, over de 
     Rossumerstraat (Voltherbroekweg); 
26 bij 3-sprong van fietspaden het fietspad RA (Laarweg); 
27 bij 3-sprong (incl. 1 keer fietspad) de weg RD (Laarweg); 
28 bij T-splitsing LA (Wiekerstraat), bij 4-sprong RD (Linderdijk); 



 
 

 

29 bij 4-sprong (incl. 1 keer fietspad) de weg RD (Linderdijk), weg wordt 
     fietspad; 
30 bij 3-sprong (incl. 1 keer fietspad) de weg RA, over de Bij-Dinkel  
     (Schiphorstdijk), deze Schiphorstdijk volgen; 

Even verder ligt Landgoed Singraven (met overnachten!) in Denekamp. 
 Huis Singraven, de Landgoedwinkel , het Restaurant met de   
schitterend gelegen terrassen voor en achter en natuurlijk de 
Watermolen Singraven. In de landgoedwinkel informatie over 
arboretum en tuinen, in het watermolen-gebouw expositie over de 
Dinkel en energie-project 
31 met de rug naar het Restaurant gaan we LA (Schiphorstdijk); dan direkt LA 
     (Kasteellaan); 
32 de grote weg oversteken en dan fietspad LA (Ootmarsumsestraat); 
33 vóór het kanaal bij 4-sprong LA de Ootmarsumsestraat oversteken en de 
      Kampstieweg volgen langs kanaal; 

      over de Dinkel en de Bij-Dinkel, aan de overkant het Sluizenhuisje; 
34 vanaf de 4-sprong met de Damweg gaan we steeds RD over 
fietspad, soms stukje weg, langs het kanaal Almelo Nordhorn 

ongeveer 18,5 km 
                                            en we passeren de brug met de Rossumerstraat, 
                                                  we passeren de brug met de Nijenkampsweg, 
                                                  we passeren de brug met de Agelerweg, 
                                                  we passeren de brug met de Oldenzaalseweg, 
                                                  we passeren de brug met de Jan Van Arkelweg, 
                                                  we passeren de brug met de Putmansweg, 
                                                  we passeren de brug met de Weemselerweg, 
                                                  we passeren de brug met de Zenderseweg, 
                                                  we passeren de brug met de Vleerboersweg. 
 

Onderweg zien we de mooie Reutumse sluis! (dubbele sluis) en later de 

fraaie pleisterplaats restaurant Fraans Marie   
 
35 Let op!  Na ongeveer 18,5 km (vanaf de 4-sprong met de Damweg) bij  

       4-sprong  met de Gravendijk (incl. 2 keer fietspad) het fietspad RD 
       (Sluiskade Z.Z.); 

 
36 dit fietspad steeds blijven volgen, Sluiskade Z.Z. wordt Tukkersdijk; 



 
 

 

37 bij 3-sprong van fietspaden RA over de Loolee (kleine brug) en dan bij  
      3-sprong (incl. 2 keer fietspad) de weg LA (Kanaal Z.Z., links van ons het  
      Banisgemaal); 
38 nu steeds RD Kanaal Z.Z. langs water, onder de grote weg door en bij  
     4-sprong met Ootmarsumsestraat RD; 
39 nu bij grote 4-sprong LA Brugstraat; 
40 Brugstraat wordt RD Egbert Gorterstraat; 
41 bij T-splitsing ligt NS Almelo 
 

Keerls zegt van vrouwleu net wat ze wilt, mer vrouwleu doot 
met de keerls wat ze wilt! 


