De fietsroute is ongeveer 33 km lang en gaat o.a. langs Kanaal Almelo
Nordhorn, Windmolen “De vier winden”, Watermolen Herinckhave, de
Kroezeboom, de stilteplek in Albergen, Huize Almelo en de Wateregge.

“Meer dan de helft van de ding woar a-j oe naar um maakt, gebuurt
nooit, mer doar kö-j oe ok naar um maak’n!”
Voor kaartje zie: https://afstandmeten.nl/index.php?id=2788854.
(scrollen en klik rechts op markers)

Start en eindpunt NS Station Almelo
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!
Start NS station Almelo
01 met de rug naar NS station Almelo RA (Stationsplein), bij 3-sprong
fietspaden RA (Stationsplein) bij grote 3-sprong LA (Wierdensestraat);
02 deze Wierdensestraat steeds RD tot het Waagplein dan direkt RA (De
Waag);
03 bij 4-sprong LA (Werfstraat) en RD tot T-splitsing;
04 nu wandelen: bij T-splitsing LA (Grotestraat) dan direkt RA (Koornmarkt);
Koornmarkt wordt, bij 3-sprong RD, Schouwburgplein;
05 nu fietsen: Schouwburgplein RD, bij T-splitsing LA (Hofstraat);
06 deze Hofstraat bij 3-sprong RD, straat wordt later fietspad en bij 4-sprong
van fietspaden en stoplichten RD en de Van Rechteren Limpurgsingel
oversteken, bij 3-sprong van fietspaden fietspad LA, fietspad wordt weg
(van Rechteren Limpurgsingel);
07 bij 3-sprong RA (Gravenallee), deze Gravenallee steeds RD volgen;
08 Gravenallee wordt Gravendijk, net vóór het kanaal fietspad RA (Kanaal Z.Z.);

09 bij 3-sprong van fietspaden het fietspad RD en
bij 4-sprong met de Vleerboersweg het fietspad RD;
10 bij 4-sprong met Zenderse weg de weg RD, weg wordt RD fietspad langs
kanaal;
11 bij 4-sprong (incl. 2 keer fietspad) met de Weemselerweg, de weg RD
(Rikkenspoelsweg);
12 bij splitsing Rikkenspoelsweg en fietspad het fietspad RD (Kanaal Z.Z.);
13 bij 4-sprong (incl. 2 keer fietspad) met de Putmansweg LA over de brug
(Putmansweg), deze Putmansweg volgen;
14 bij 4-sprong LA (Fleringerveldweg) deze Fleringerveldweg vogen tot
T-splitsing;
15 bij T-splitsing met de Ootmarsumseweg, deze oversteken en dan nemen we
een kijkje bij de windmolen “De vier winden” en kunnen we koffie met
lekkers krijgen bij Restaurant ‘De Molen’ ;

Restaurant “De Molen”
16 met de rug naar het restaurant De Molen gaan we de Ootmarsumseweg
oversteken en direkt het fietspad LA langs de Ootmarsumseweg
17 bij 3-sprong met de Fleringerveldweg het fietspad RD langs de grote weg;
18 dan bij 3-sprong fietspaden het fietspad LA, de weg oversteken en de weg
RD Herinckhaveweg;

we komen dan langs de watermolen en de Havezathe Herinckhave
(de havezate zelf niet te bezichtigen)
19 we gaan weer verder over de Herinckhaveweg en bij 4-sprong met de Jan
van Arkelweg deze grote weg oversteken en dan bij T-splitsing RA
(B-weg, Oldenzaalseweg);
20 bij 3-sprong (incl.1 keer fietspad) het fietspad LA (Lansinksweg);

rechts van ons de eeuwenoude Kroezeboom met de kapel
21 we vervolgen de Lansinksweg, fietspad wordt weg, deze Lansinksweg RD;
22 bij 4-sprong LA (Wieschertsweg);
23 bij 3-sprong LA (Hekkertsweg);
24 bij T-splitsing RA (B-weg Oldenzaalseweg) en direkt weer LA de
Oldenzaalseweg oversteken en RD (Monnikenbraakweg);
25 bij 3-sprong RD, weg wordt fietspad dan weer weg (Monnikenbraakweg);
26 bij 4-sprong RA (wat haaks terug, Steenkampsweg);

bij 4-sprong LA op nummer 5, ongeveer 140 m, mooie stilte-plek in
Albergen , ook koffie en thee etc. (zelfbediening)
27 bij 4-sprong de Kloosteresweg oversteken en direkt fietspad LA langs de
weg;
28 bij 3-sprong RA (Roombergweg);

29 bij 3-sprong RA (Kemnaweg);
30 deze Kemnaweg bij 3-sprong RD, Kemnsweg wordt Hagweg;
31 bij 3-sprong RD en direkt bij 4-sprong (incl. 2 keer fietspad) het fietspad LA
(Weversweg);
32 bij T-splitsing LA (Assinkshoekweg); bij splitsing rechts aanhouden
(Schopmansweg);
33 deze Schopmansweg RD tot grote 4-sprong met Ootmarsumseweg,
deze weg oversteken en RD (Braakvenweg);
34 bij T-splitsing RA (Gravendijk);
35 nu bij 4-sprong RD en over het kanaal en dan bij 4-sprong (incl. 2 keer
fietspad) RD (Gravendijk);
34 bij 3-sprong LA (Broekzijdeweg);
35 bij 3-sprong RA (Brandrietsweg);
36 bij splitsing rechts aanhouden/RD (Brandrietsweg);
37 bij 3-sprong RD (Brandrietsweg);
38 bij 3-sprong rechts/RD aanhouden (Wateregge);
39 bij ‘grote’ 3-sprong RA (Bolkshoeksweg);
40 bij T-splitsing LA Gravenallee);
41 net voor de Loolee bij 3-sprong (incl. 1 keer fietspad) fietspad RA
(Tukkersdijk);
42 bij 3-sprong van fietspaden het fietspad LA, over de Lolee (kleine brug)
en dan bij 3-sprong (incl. 2 keer fietspad) de weg LA (Kanaal Z.Z., links van
ons het Banisgemaal);
43 nu steeds RD Kanaal Z.Z. langs water, onder de grote weg door en bij
4-sprong en stoplichten LA (Ootmarsumsestraat);
44 deze Ootmarsumsestraat 2 keer RD en dan bij 3-sprong LA (Molenstraat);
45 bij T-splitsing LA (Gravenallee) en rechtsom voor het kasteel langs;

Huize Almelo is een havezate in Almelo, die het centrum van de
heerlijkheid Almelo vormde (niet te bezichtigen)
46 bij T-splitsing met Schouwburgplein LA;
47 bij T-splitsing RA (Hagenborgh);

links ligt het Hagenpark
48 bij 4-sprong RD (Schuttenstraat);
49 bij 3-sprong rechts aanhouden en over de Almelose Aa;
50 bij 4-sprong RD (De Waag met het Waagplein);
51 bij T-splitsing LA (Wierdensestraat);
52 deze Wierdensestraat steeds RD tot T-splitsing dan RA (Stationsplein);
53 nu fietspad RD naar de Stationsstraat met NS Almelo.

“Völ leu bint ’n good means töt da-j ze an de ceantn komt!”

WHEELEND DOOR TWENTE NR. 4
ENIGE PRAKTISCHE INFORMATIE :
De route heeft een lengte van ca. 26 km.

RA = rechtsaf ; LA = linksaf ; RD = rechtdoor. Achter deze aanwijzingen staat waar nodig (tussen haakjes)
extra informatie, bijv.de hoeveelste weg u moet afslaan, informatie m.b.t. het wegdek, etc. Daarachter staat de
naam van de weg die u moet inrijden.
GB = geen straatnaambord. Die aanduiding wordt gebruikt als een weg wel een naam heeft maar een
straatnaambord ontbreekt. Als er geen straatnaam bekend is, wordt de aanduiding “NAAMLOOS” gebruikt.
Mogelijk voor u gevaarlijke situaties worden direkt onder de betreffende aanwijzing in de routebeschrijving
aangeduid met: “PAS OP”
Bij alle aanwijzingen in de routebeschrijvingen gaat het uitsluitend om VERHARDE wegen en fietspaden,
tenzij anders wordt vermeld. INRITTEN en DOODLOPENDE wegen tellen NIET mee!
Alle wegen en fietspaden zijn berijdbaar voor rolstoelen en scootmobielen.
Neem iets te eten en vooral ook te drinken mee. In het buitengebied is niet altijd iets te koop en niet alle
horecagelegenheden zijn toegankelijk voor rolstoelen en scootmobielen.

ROUTEBESCHRIJVING
BEGINPUNT: PARKEERPLAATS VOOR R.K. KERK ALBERGEN.
1 ) RA ( vanaf parkeerplaats rechtsaf. GB ) “PHILIPPUS ROBBENSTRAAT”.
2 ) RA ( einde weg rechtsaf ) “OOTMARSUMSEWEG”.
3 ) RA ( 1ste weg rechts ) “WEEMSELERWEG”.
PAS OP ! Let goed op de straatnaamborden. De “Weemselerweg” buigt na ca. 300 m. naar links af en
ca. 1500 m. verderop nog een keer. De wegen rechtdoor hebben een andere naam! Bij driesprong met
“Zondermansweg” ook links aanhouden.
4 ) RD ( naamswijziging weg ) “BROEKHUISWEG”.
5 ) RD ( naamswijziging weg ) “LOODIJK”.

6 ) RA ( 1ste weg rechts ( bij ANWB wegwijzer 23788 ) voorbij brug over Fleringer molenbeek waar die bee
rechts van de weg uitmondt in de Loolee / Spikkersbeek ) “DULDERBROEKWEG”.
7 ) LA ( 1ste weg links ) “ZANDBONGENWEG”.
8 ) LA ( bij driesprong links aanhouden. Verharde weg wordt verhard fietspad langs onverharde weg )
“LOOHAVENWEG”.
PAS OP: op het verharde fietspad ligt soms veel zand.
9 ) RA ( 1ste verharde fietspad rechts ) (BOERENBROEKWEG).
10) RD ( bij einde fietspad rechtdoor ) “TIPWEG”.

