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Regge(streek)fietspad vanuit Almelo 
 
Aansluitend bij de routes vanuit Station Nijverdal en Ommen nu ook een route die begint bij 
station Almelo.  
 
Almelo is samen met Wierden eigenlijk het putje van Twente. Alle water uit de hoger gelegen 
gebieden stroomt hier naar toe, om vervolgens via vooral de Regge afgevoerd te worden naar 
de Vecht. In het verleden heeft Almelo regelmatig te maken gehad met overstromingen. 
Daarom is in Almelo het hoofdkantoor van Waterschap Regge en Dinkel gelokaliseerd. 
Vanhier uit worden alle waterlopen beheerst. 
De namen van de beken die op de Regge uitkomen veranderen nog al eens van naam. Wat 
voor Almelo Loolee heet, wordt in Almelo zelf eerst Hagen en dan Almelose Aa genoemd.  
Een andere beek die Almelo binnenkomt is de Weezebeek. Als deze Almelo verlaat heet hij 
intussen Nieuwe Graven en verderop Exoose Aa. Waar deze in de Regge uitstroomt gaat 
Boven Regge verder als Midden Regge. 
Momenteel (2013) wordt ten zuiden en oosten van Almelo de Doorbraak aangelegd, een 
kunstmatig riviertje wat het water van het Twentse platteland zal gaan afvoeren. Tevens is de 
Doorbraak bedoeld als ecologische verbindingszone. Daarom wordt hij heel breed (75 m) en 
natuurlijk aangelegd. 
Ten noorden en westen van Almelo is de Wendel aangelegd. Deze zal het stedelijke water via 
Lateraalkanaal en Linderbeek naar de Regge voeren. 
Op deze route komen we dus naast Midden en Boven Regge tevens veel oude en nieuwe 
zijstromen tegen. We zullen zien hoe de Midden Regge aan zijn water komt. 
 
Op station Almelo zijn OV fietsen te huur in de geautomatiseerde stalling. U komt in de 
stalling vanuit de tunnel onder de sporen door. 
 
De totale lengte van de route is 40 km. Fiets je de wat langere alternatieven dan kom je uit op 
44 km. 
 
Maartje de Zeeuw, Almelo
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De route begint aan de achterkant van het station. Ga daarvoor vanaf de rijwielstalling onder 
de sporen door en neem bij de uitgang de lift of de luie trap omhoog.  
 
Ga links af in ZO richting. Parallelweg gaat over in Nieuwe Sligtestraat.  
Neem de eerste straat rechts, de Bellavistastraat. 
De Almelose AA is links van ons, verstopt achter hoge begroeiing.  
 

 
Achter het ruige terrein links kunt u nog net de Almelose molen de Hoop zien. 
 

 
Ook de Almelose AA ligt achter dit terrein. Via dit graspad kunt u er eventueel gaan kijken. 
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De Almelose AA 
 
Voorlopig volgen we de Almelose AA en houden die links van ons. 
 
Neem de eerste straat links, de Aastraat, (vanaf hier kunnen we knpt 50 volgen) 

 
U ziet de AA links nu goed liggen.  
 
Bij de Rohofstraat linksaf en gelijk weer rechtsaf de GK van Hogendorpstraat in. 
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De Almelose Aa vanaf de Hogendorpstraat 
 
We houden de Almelose AA nog steeds aan onze linkerhand  
Aan het einde links, de Willem de Clerqstraat.   

 
Onderweg zien we hoe de AA hier weer een wat natuurlijker verloop gekregen heeft met 
minder steile oevers. De voetgangersbrug is van 2011. 
 
Volg de Willem de Clerqstraat tot voorbij de ingang van begraafplaats ’t Groenendael. (knpt 
50) Ga hier rechtsaf richting knpt 83, steek dus niet de Almelose Aa over 
Vervolgens links aanhouden op de Nieuw Gravenweg. 
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Hier kunt u eventueel het bruggetje links over gaan om bij de kinderboerderij en het 
Beeklustpark te gaan kijken. De route gaat echter rechtdoor. 
 
De Almelose AA is nog steeds links van ons, maar verdwijnt soms achter een woning of het 
groen rond het Beeklustpark..  
 
Volg de bocht naar links, rechts en weer links tot over de brug. 
 
We steken de Weezenbeek over, daar is de Almelose AA in uitgestroomd. 
  

 
Aan de overkant is te zien hoe Almelose AA en Weezebeek (de stroom rechts) bij elkaar komen 
en samen verder gaan. Het bankje in het Beeklustpark is een geliefd plekje om te zitten. We 
zouden de Weezenbeek nog een eindje kunnen volgen langs woonwijk Groeneveld, maar dan 
lopen we dood op Weezenbeeksingel en kanaal. Beiden kunnen we alleen oversteken door af 
te buigen naar het noorden via de Wierdensweg of naar het zuiden via de  Leemslagenweg.  
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We kiezen voor de zuidelijke route en nemen het voetpad langs de Weezenbeek. Voorzichtig 
fietsen hier. Je bent als fietser te gast! (voor een alternatief (1) over geasfalteerde wegen zie 
onder aan dit document) 
Ga aan het einde van dit voetpad tussen de hekken door en neem het fietspad rechtsaf langs de 
Windmolenbroeksweg. 

 
We fietsen nu langs het kantoor van het Waterschap Regge en Dinkel. 
 
Het fietspad gaat onder de Weezenbeeksingel door. Blijf dit pad volgen tot aan de 
Leemslagenweg. (knpt 61) Ga hier rechtsaf, richting knpt 86. De Leemslagenweg leidt ons 
over het Twentekanaal.  
 

 
Twentekanaal vanaf de Leemslagenbrug. We nemen straks de route van de 2 fietsers links 
 
Ga over de brug rechtdoor en onder aan de helling naar rechts. (richting knpt 83) 
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We rijden nu langs de Leemslagenplas. Deze meer dan 30 meter diep plas is gegraven ten 
behoeve van zandwinning en wordt door duikers gebruikt. Er ligt onder ander een 
scheepswrak en een auto op de bodem om te oefenen. 
 
Bij het kanaal slaan we linksaf. Het heet hier Buitenhaven Westzijde.  
  

 
Voorbij de plas stuitten we weer op de Weezenbeek die onder het kanaal doorgeleid is en nu 
Nieuwe Graven heet.. 
 
Stokkelaarsweg links. (pas op, knptroute gaat hier rechtdoor)  
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We fietsen langs de Nieuwe Graven. Vaak  tref je hier een koppel ganzen aan. In de winter 
zelfs op de weg.  
 

 
Waar de weg naar rechts gaat zie je soms fietsers aan de andere kant van de Nieuwe Graven 
het voetspoor volgen, maar wij kiezen daar niet voor. 
 
Volg de bocht naar rechts (Zuidbroeksweg) en ga aan het einde links (Beverdamsweg).  
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We rijden nu langs de Wendel. Een nieuw aangelegde beek, bedoeld om het stadswater af te 
voeren naar het Noorden. Tevens is dit retentiegebied voor overtollig water.  
 
We kiezen de avontuurlijke weg. (voor een alternatief (2), 1,8 km verder, zie aan het einde 
van het document) Fiets tot aan het einde van de Beverdamsweg en ga dan links over het 
brede gras-zandpad op de dijk langs de Wendel. Aan het eind van die dijk nemen we de 
voetgangersbrug op de stuw. Die gaat weer over de Nieuwe Graven.  

 
Stuw waar de Nieuwe Graven afgedamd wordt en het water naar de Wendel gevoerd. 
 
Pas aan de overkant zie je dat je hier samen met het water onder de snelweg door kunt. Pas op 
je hoofd, het is hier laag! 
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Onderdoorgang A35 vanaf de voetgangersbrug 
 
Aan de andere kant van de snelweg steken we weer een bruggetje over en vervolgen onze 
route over het recreatieve fietspad langs het water.  
Hier komt de Wierdense Aa bij de Nieuwe Graven en gaat de stroom op dit moment nog 
verder als Exoose Aa op weg naar de Regge.  
 
Volg nu steeds het fietspad langs de Exoose AA. We steken verschillende keren een weg over 
en komen langs knpt 85 en 91 
 

 
Bij de eerste oversteek (Ypeloweg) zien we rechts een heel goed onderhouden boerderij 
liggen. Vroeger stond op deze plek een kasteel. Hof te Bevervoorde. 
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Het fietspad gaat om en over een grote nieuw aangelegde plas en waterwingebied heen. 
 

 
Let bij de tweede oversteek (Ypeloschoolweg, knpt 85) op het riviertje wat er aan de overkant 
bij komt. Ga bij voorkeur even de Exoose Aa over en bekijk het vanaf de brug naar de 
zorgboerderij. Hier stroomt de Doorbraak uit in de Exoose Aa. Let op de brug. Alle bruggen 
over de doorbraak zijn hetzelfde, hoog, met groenstroken opzij. 
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Vlak voor de volgende kruising (Entersweg) komen we op het punt waar de Boven Regge 
(rechts) uitstroomt in de Exoose Aa. Vanaf hier gaan ze samen verder als Midden Regge. 
Links van het fietspad is een uitzichtpunt waar vandaan je het goed kunt zien. Voetgangers 
kunnen hier de Boven Regge volgen, maar dit graspad is niet befietsbaar. 
 
Neem bij de Enterseweg het fietspad wat rechts onder langs de weg loopt en volg dit rechtsaf 
langs de Midden Regge. (richting knpt 81) 
 

 
We fietsen nu vlak langs de Midden Regge. Halverwege kunnen we even naar rechts om te 
pauzeren, daar is een wijngaard aangelegd. Tevens is er een terras waar je iets kunt 
gebruiken. (Wijngaardbaan.nl ) Onze route loopt echter rechtdoor.  
Aan de overkant van de Regge zien we hoe de Entergraven (die komen we later nog tegen) in 
de Middenregge uitmondt. 
Het fietspad buigt naar rechts, en komt uit op de Sluizendijk. Hier gaan we links. Aan het eind 
van deze Sluizendijk rijden we rechts en links met een tunnel onder de N350 door.  
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Deze tunnel is in 2013 klaargekomen. Vlakbij ligt ook een ecoduct over de N35. 
 
Neem de parallelweg links richting Rijssen. (Dus niet de knpt route)  
We zien verderop de brug over de Regge al liggen, maar die laten we links liggen. 
 
Sla bij de Klokkendijk rechtsaf, het spoor over. 
Neem het fietspad links van de Klokkendijk.  De Regge ligt ver links van ons. 
De avontuurlijke route (kijk voor een alternatief (3) onderaan dit document) gaat via de 
handbediende pont over de Regge. Neem daarvoor het eerste fietspad linksaf.  
 

 
Handveerpont – draaien aan het grote wiel - over de Middenregge. 
Als we aan  de overkant zijn vinden we een informatiepaal over de Regge en het pontje, 
bediend op voetkracht. Iets meer stroomopwaarts, richting Rijssen dus, is van oudsher de plek 
waar de Hessenweg van Duitsland naar Deventer via een veer de Regge overstak. 



Reggefietspad Almelo, Maartje de Zeeuw 
 

 14 

 
Volg aan de overkant van de Regge de route naar links en rechts tot je uitkomt bij de 
Molendijk Noord.  
 

Het watertje hier heet de Maatgraven en stroomt uiteraard ook uit in de Regge. 
 
Neem de Molendijk Noord linksaf. 
Deze weg gaat aan het eind over in een fietspad. Sla daarna linksaf, dus niet richting centrum.   
Neem onderaan de helling wel richting centrum, rechtsaf onder de tunnel door.  

 
fietstunnel in Rijssen. 
 
Met een bocht naar links komen we bij knpt 89. Steek de weg over en neem de Pelmolenweg 
(richting knpt 90). 
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Neem zeker even de moeite om linksaf bij de Pelmolen te gaan kijken. Voorbij de Pelmolen 
ligt meestal een Enterse zomp (zie ook http://www.entersezomp.nl ) , een replica van de platte 
schuit waarmee de Regge bevaren werd. Het haventje staat in open verbinding met de Midden 
Regge. 
 
Ga bij knpt 90 linksaf (richting knpt 91), de Leijerweerdsdijk. Sla onderaan de helling van de 
brug over de N347 linksaf (Eversdijk) en verderop weer links (Leijerweerdsdijk). Na de brug 
over de Entergraven gaat de route rechtsaf over het zandpad. Blijf daar waar de knpt-route 
linksaf gaat het zandpad langs Entergraven en Elsgraven volgen. 
 

 
Bij het vakantiepark komen de Elsgraven en Entergraven bij elkaar. 
 
Steek de Wierdenseweg over en blijf het zandpad langs de Entergraven volgen. 
Bij de bebouwing van Enter steken we de Entergraven over (rechts) en slaan meteen weer 
linksaf (Muldershof). Neem na de bocht in de weg het voetpad links. 
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We komen onder andere langs een eendenvijver met bankjes.  
 

 
Voorzichtig rijden, voetgangersgebied, de fiets is hier te gast. 
 
Ga rechtdoor over de Sportlaan en neem dan de eerste weg links, de Werfstraat. We rijden nu 
richting knpt 96.  
 

 
We komen langs schaatsvijver de Lee. Druk bezocht op een woensdagavond in de zomer. 
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Aan de overkant van de Lee zien we de Enterse Waarf. Deze is in 2009 gebouwd naar 
voorbeeld van de vroegere werven bij Enter. Binnen is een expositie ingericht over de Regge 
en buiten is een terras. (beiden beperkt open) 
 
Vervolg de route over de Werfstraat richting knpt 96 
 

 
Bij de Werfbrug stroomt de Twickelervaart uit in de Regge. Deze vaart is in 1771 gegraven 
door de eigenaar van Twickel bij Delden en werd bevaren met Enterse Zompen. Het is tevens 
een afwateringskanaal. De brede monding is nog niet zo lang geleden aangelegd, maar er zijn 
al weer plannen om de situatie te veranderen. 
 
Steek de Werfbrug over en ga naar links . 
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Een eindje verderop komt de Lee uit in de Bovenregge. 
 

 
Het pad buigt af van de Regge. Voetgangers kunnen hier wel rechtdoor, maar het is meer een 
voetspoor dan een voetpad, dus niet befietsbaar.  
 
Ga bij knpt 96 linksaf richting knpt 91. 
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Door de bomen heen kunnen we de brug over de Regge zien liggen. Het kleine stroompje aan 
het eind van het pad heet de Peddemorswaterleiding. 
 
Sla bij de Ypeloweg rechtsaf, dus niet naar links richting knpt 91 en Reggebrug. 
Ga daar waar de Ypeloweg een bocht naar links maakt rechtsaf, Keursweg, richting knpt 94 

 
De stroom halverwege is de Doorbraak.  
 
Bij de kruising met de Hoeselderdijk gaan we niet rechtdoor (over de onverharde Keursweg 
richting knpt 94), maar slaan linksaf.  
De Hoeselderdijk leidt ons over het Twentekanaal. Nadat we onder aan de helling aan de 
overkant zijn nemen we de eerste weg rechts (dus niet de afrit halverwege de helling), 
Wolbeslanden. 
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Wolbes is een oude naam. Hier was vroeger een landgoed. ‘t Wolbert.  
 
Rechts van ons zien we in 2013 nog een ongebruikte Doorbraakbrug liggen. Dit stuk van de 
Doorbraak is nog niet klaar. Het is wel de plek waar het begonnen is. De boerderij rechts is 
een infocentrum en hier is het eerste stukje Doorbraak als voorbeeld aangelegd. Links van de 
weg stroomt nog de Bornerbroeksewaterleiding. Deze zal ook opgenomen worden in de 
Doorbraak. De plassen aan de linkerkant van de weg horen erbij. 
 

 
Met een beetje geluk kunnen we bij het infocentrum een ooievaar op zijn nest waarnemen.  
 
Bij het infocentrum nemen we de Geurntjesdijk links lang de Bornerbroeksewaterleiding.  
Sla bij de grote weg (Pastoor Ossestraat) rechtsaf. 
 
We fietsen weer over de Doorbraak. Voor ons ligt Bornerbroek. Verderop zijn eventueel 
enkele leuke terrassen voor wie behoefte heeft aan een pauze. Even doorrijden dan. 
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We gaan de tweede straat linksaf, bij de Maatkampsweg. (Dat is bij de oversteek voor fietsers 
en alleen voor fietsers toegestaan). 
 
Links kunnen we soms iets van de Doorbraak zien. Ga even kijken op de brug links bij 
Bolscherlanden. 

 De Doorbraak bij Bolscherlanden. 
 
De Maatkampsweg gaat verder over Doorbraak en A35 naar knpt 62 
 
Let bovenop de brug over de snelweg op de dierfiguren rechts. Dit geeft aan dat hier de 
ecopassage van de Doorbraak onder de A35 doorgaat. Als je die passage wilt zien ga dan 
onderaan de helling van de brug even naar rechts. Vanaf de vogelkijkhut daar kun je de 
passage bekijken.  

 
De vogelkijkhut onderaan de snelweg. 
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Ecopassage vanaf vogelkijkhut 
 
Vlak voor knpt 62 fietsen we weer over de doorbraak. 
 
Sla bij knpt 62 linksaf, Oude Deldenseweg, richting knpt 61. 
 

 
Doorbraak onder Oude Deldenseweg door, gezien vanaf de Maatkampsweg. 
 
We komt uit bij het spoor en blijven dit tot aan het station zoveel mogelijk volgen 
Fiets rechtdoor over Verlengde Deldensestraat en Steffendwarsweg (fietspad). Vervolgens 
over de brug naar de Beekstraat. We zitten nu in de bebouwde kom. 
 
De brug gaat over de Weezenbeek. Aan het begin van onze tocht hebben we kunnen zien hoe 
deze bij de Almelose AA uitkwam. 
Neem de Bosstraat rechts, Rietstraat weer rechts en Joost van den Vondelstraat links.  
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We fietsen om het parkje van de Joost van den Vondelstraat heen. In het voorjaar bloeien hier 
de crocussen. 
De straat komt uit op de Bornerbroeksestraat. Ga hier rechtsaf en neem verderop het fietspad 
langs het spoor onder de Schoolstraat door. 
Dit is een deel van de F35, een snelweg voor fietsers die ooit van Gronau naar Hellendoorn 
moet leiden. 
 
Blijf het spoor volgen over de Ambstraat. We nemen niet de fietsbrug van de F35 over het 
spoor maar gaan rechtdoor. (Als we wel over de fietsbrug gaan komen we uit bij de voorkant 
van het station.) 
Links kunnen we nog een laatste blik werpen op het riviertje de Almelose AA, wat op deze 
plek onder het spoor doorkomt.  

 
Almelose AA gezien vanaf de weg langs het spoor. 
 
Via de Nieuwe Sligtestraat komen we weer uit bij de achterkant van het station. 
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Alternatief 1 
Ga over de brug rechtdoor, Groeneveldsweg.  
 

 
Let op de beeldentuin van galerie Groeneveld links van deze weg.  
 
We nemen het eerste fietspad links, de Kooikersweg. Aan het eind van de Kooikersweg zien 
we links het kantoor van Waterschap Regge en Dinkel. We gaan hier rechtsaf op de 
Windmolenbroeksweg. 
 
Alternatief 2 
Een alternatief voor het voetpad onder de A35 door is een ommetje langs de Wierdense wijk 
Zuidbroek (ongeveer 2,3 km tegen ongeveer 0,5 km voetpad). Ga daarvoor onder de N36 
door en neem linksaf het Klumperpad (wordt fietspad). Aan het einde linksaf via de 
Klumpershoekweg over de A35. Neem na de brug gelijk de eerste weg links en houd verderop 
weer links aan op de Beverdamsweg. Aan het eind daarvan even naar links om bij het fietspad 
langs de Exoose Aa te komen.  
 
Alternatief 3 
Er is een alternatief voor iemand die alleen is en niet genoeg handkracht denkt te hebben om 
de veerpont te bedienen, of als de veerpont buiten werking is. (ongeveer 2,5 km om). Ook 
sluit deze route dan bij de brug over Regge aan op de Reggetocht vanuit Nijverdal. 
Volg daarvoor het fietspad rechtdoor. Verderop buigt dit pad dichter naar de Regge toe en 
komt niet ver van de Regge uit op de Zunaweg. Ga hier linksaf de Regge over. Sla bij de 
Molendijk linksaf en houdt bij Molendijk Noord links aan. 
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1. Achterkant station links in ZO richting. Parallelweg gaat over in Nieuwe Sligtestraat.  
2. Eerste straat rechts, Bellavistastraat. De Almelose AA is links van ons, verstopt 

achter hoge begroeiing. Deze zullen we tot aan punt 8 links van ons houden. 
3. Eerste straat links, Aastraat, (knpt 50 volgen) 
4. Rohofstraat links en gelijk weer rechtsaf, GK van Hogendorpstraat. 
5. Einde links, Willem de Clerqstraat.   
6. Voorbij de ingang van begraafplaats. (knpt 50) rechts (richting knpt 83, steek dus niet 

de Almelose Aa over) 
7. Nieuwe Gravenweg links aanhouden. Via het bruggetje links kunt u eventueel bij 

kinderboerderij en Beeklustpark gaan kijken.  
8. Bocht naar links, rechts en weer links tot en met brug over de Weezenbeek. Aan de 

overkant is te zien hoe de Almelose Aa in de Weezenbeek uitstroomt. 
9. Links over het voetpad langs de Weezenbeek. (voor een alternatief (1) over 

geasfalteerde wegen zie onder aan dit document) 
10. Aan het einde tussen de hekken door rechtsaf. Windmolenbroeksweg. We fietsen nu 

langs het kantoor van het Waterschap Regge en Dinkel. 
11. Rechtsaf bij de Leemslagenweg (knpt 61, richting knpt 86) 
12. Over het Twentekanaal rechtdoor en onder aan de helling rechts. (richting knpt 83) 
13. Bij het kanaal links, Buitenhaven Westzijde.  
14. Stokkelaarsweg links. (Pas op, knptroute gaat hier rechtdoor). We fietsen weer langs 

de Weezenbeek die nu Nieuwe Graven heet. 
15. Bocht naar rechts, Zuidbroeksweg. Aan het einde links, Beverdamsweg. We rijden nu 

langs de Wendel. 
16. Einde van de Beverdamsweg links over het brede gras-zandpad op de dijk langs de 

Wendel. (voor een alternatief (2) over verharde wegen zie onderaan dit document.) 
17. Na Rechtsaf de brug over en gelijk links over het recreatieve fietspad langs het water. 

Hier heet het Exoose Aa 
18. Volg steeds het fietspad langs de Exoose AA. We steken twee keer een weg over en 

komen langs knpt 85 en 91. Let bij de tweede oversteek (Ypeloschoolweg, knpt 85) 
op het riviertje wat er aan de overkant bij komt. Dit is de Doorbraak. Vlak voor de 
volgende kruising (Entersweg) komen Boven Regge en Exoose AA bij elkaar. 

19. Bij de Enterseweg links over het fietspad rechts onder langs de weg. 
20. Volg dit pad rechtsaf langs de Midden Regge. (richting knpt 81) Halverwege is te zien 

hoe de Entergraven in de Midden Regge uitmondt. 
21. Fietspad buigt naar rechts. Aan het einde op de Sluizendijk links.  
22. Einde rechts en links met een tunnel onder de N350 door.  
23. Parallelweg links richting Rijssen. (Dus niet de knpt route)  
24. Bij de Klokkendijk (dus voor de Reggebrug) rechtsaf, het spoor over. 
25. Fietspad links van de Klokkendijk. 
26. Eerste fietspad linksaf naar een handbediende veerpont de Regge over. (voor een 

alternatief (3) zie onder) 
27. Aan de overkant van de Regge links en bocht naar rechts tot je uitkomt bij de 

Molendijk Noord.  Het watertje hier heet de Maatgraven  
28. Neem de Molendijk Noord linksaf. De weg gaat over in een fietspad. 
29. Einde links  (dus niet richting centrum).   
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30. Onderaan de helling rechtsaf onder de tunnel door (richting centrum).  
31. Na een bocht naar links knpt 89. Oversteken naar Pelmolenweg (richting knpt 90). 

Neem zeker even de moeite om linksaf bij Pelmolen, Enterse Zomp en Midden 
Regge te kijken. 

32. Bij knpt 90 linksaf (richting knpt 91), de Leijerweerdsdijk.  
33. Onderaan de helling van de brug over de N347 linksaf (Eversdijk) 
34. Even verderop weer links (Leijerweerdsdijk).  
35. Rechts langs het zandpad na de brug over de Entergraven  
36. Blijf dit pad volgen (ook waar de knpt-route linksaf gaat) De Elsgraven stroomt hier uit 

in de Entergraven. 
37. Wierdenseweg oversteken en zandpad blijven volgen. 
38. Bij bebouwing van Enter rechts Entergraven oversteken en gelijk links, Muldershof.  
39. Na de bocht in de weg voetpad links. 
40. Rechtdoor over de Sportlaan. 
41. Eerste weg links,  Werfstraat. (richting knpt 96). We komen langs schaatsvijver de 

Lee en Enterse Waarf. 
42. Over de Werfbrug links. Rechts stroomt de Twickelervaart uit in de Boven Regge. De 

Lee komt er een eindje verderop bij. 
43. Het pad buigt af van de Regge. Bij knpt 96 linksaf richting knpt 91. 
44. Ypeloweg rechts, (dus niet links richting knpt 91 en Reggebrug). 
45. In bocht links van Ypeloweg rechtsaf, Keursweg, richting knpt 94. De waterstroom 

halverwege is de Doorbraak.  
46. Hoeselderdijk links (niet rechtdoor over onverharde Keursweg richting knpt 94). 
47. Na de brug over het Twentekanaal onder aan de helling rechts, Wolbeslanden. We 

fietsen weer over de Doorbraak en langs het infocentrum. 
48. Bij infocentrum Geurntjesdijk links lang de Bornerbroeksewaterleiding.  
49. Grote weg rechts, Pastoor Ossestraat. Weer over de Doorbraak. 
50. Tweede straat links, Maatkampsweg, bij de fietsoversteek. De Doorbraak ligt links 

van ons. Na de brug over de snelweg kun je onderaan de helling even het pad naar 
rechts nemen om te zien hoe de Doorbraak met een ecoduct onder de snelweg 
doorkomt. 

51. Maatkampsweg tot aan knpt 62.  
52. Bij knpt 62 links, Oude Deldenseweg, richting knpt 61. We blijven nu verder het spoor 

volgen, ook waar de knpt-route linksaf gaat. 
53. Rechtdoor over Verlengde Deldensestraat en Steffendwarsweg (fietspad).  
54. Brug over de Weezenbeek naar de Beekstraat, bebouwde kom.  
55. Bosstraat rechts 
56. Rietstraat weer rechts en snel links naar de Joost van den Vondelstraat. Fiets daar 

om het parkje heen.  
57. Bornerbroeksestraat rechts en fietspad rechtdoor onder de Schoolstraat door. 
58. Ambstraat rechtdoor. (Fietsbrug en F35 aan de overkant leiden eventueel naar de 

voorkant van het station) 
59. Nieuwe Sligtestraat en achterkant van het station. Het riviertje wat we kruisen is weer 

de Almelose Aa. 
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Alternatief 1 
 Over de brug rechtdoor, Groeneveldsweg.  

 Eerste fietspad links, Kooikersweg.  

 Fietspad rechtsaf, Windmolenbroeksweg. 
 
Alternatief 2 (ongeveer 1,8 km om) 

 Rechts de tunnel onder de N36 door 

 Links, Klumperpad (wordt fietspad).  

 Aan het einde links, Klumpershoekweg over de A35.  
 Na de brug eerste weg links 

 Houdt links aan op Beverdamsweg.  
 Aan het eind even links om bij het fietspad langs de Exoose Aa te komen.  

 
Alternatief 3 (ongeveer 2,5 km om) 

 Fietspad rechtdoor.  

 Zunaweg linksaf de Regge over.  
 Molendijk linksaf 

 Molendijk Noord links aanhouden. 

 


