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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 Brockie:  
Watermolentocht Twickel, ongeveer 47 km 
Start en finish bij café Brockie in Enter 
 
 Fietsroute watermolentocht Twickel start bij café Brockie, ongeveer 47 km. 

 

01 met de rug naar café Brockie de Entersestraat LA en bij rotonde LA ri  

     Almelo (Pastoor Ossestraat), langs bushalte en voorbij tankstation ligt  

     links en rechts de Doorbraak; 

02 we gaan weer terug langs de grote weg Bornebroek in (Pastoor Ossestraat) en    

     dan bij 4-sprong LA (Hoonbrink);  

03 bij T splitsing LA (Maatkampsweg), weg wordt ‘fietspad en zandweg’ en  

     later verharde weg; 

04 bij 4-sprong (incl. doodlopende weg) RD ri Tusveld (Maatkampsweg); 

     even LA naar de Doorbraakbrug wandelen voor uitzicht op  
    Doorbraak 
05 nu verder RD fietsen, over een verder gelegen Doorbraakbrug en over het  

     viaduct; 

     net nadat we de helling af gefietst zijn kunnen we even bij verharde  
    4-sprong RA en wandelen naar het vogelkijkscherm 
06 de Maatkanpsweg RD vervolgen en bij 3-sprong RD ri Tusveld; 

     over de Doorbraakbrug 
07 dan direkt bij 3-sprong (incl. fietspad) het fietspad RA langs “de kleine  

     Doorbraak of de Tusvelder waterleiding”; 

08 de grote weg oversteken en fietspad RD ri Twickel vervolgen; 

     indien we even RA gaan is er na 100 m een mooie  
    kleine kapel, nu weer terug fietsen en dan fietspad RA ri Twickel 
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09 fietspad wordt later rechtsom brede verharde fietsweg; 

10  bij 4-sprong en spoorwegovergang LA over spoor (Het Hag), dan bij  

      3-sprong RA (Lidwinaweg)  

11  bij 3-sprong (incl. doodlopende weg) LA, deze verharde Esweg rechtsom  

      volgen en over spoor (Esweg); 

12 bij 3-sprong RD (Esweg); 

     rechts van ons ligt de pleisterplaats Erve Hondeborg en Azelerbeek 
13 de Bornerbroeksestraat oversteken en LA fietspad langs de Bornerbroekse  

     straat; 

14 fietspad RD volgen en bij 3-sprong RA ri Azelo (Bloksteegweg); 

15 over het viaduct (Bloksteegweg wordt Blokstegenweg); 

16 bij verharde 4-sprong en pad. 21646 in Azelo RD ri Bornerbroek 

     (Blokstegenweg), de verharde weg wordt fietspad en klinkerweg; 

17 bij 5-sprong (incl. 2 keer fietspad en 1 keer zandweg) en  pad. 22364 

     LA fietspad ri Delden (Schievenweg);  

18 bij 4-sprong (incl. 2 keer fietspad en fietsnummer 69) fietspad RA (Grote  

     Looweg); 

     links ligt de Twickelervaart 
19 bij 3-sprong van fietspaden en pad. 22375 fietspad LA Grote Looweg, dit  

     wordt later verharde Dashaarsweg, steeds RD; 

20 bij 3-sprong van verharde wegen RA (Lage Eschweg); 

21 de grote weg (Almelosestraat) oversteken en fietspad RD (Westerholtweg); 

22 bij 3-sprong rechts aanhouden (Westerholtweg); 

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

     (Langenhorsterweg); 

24 bij 4-sprong (incl. fietspad) de verharde weg RD (Langenhorsterweg); 

25 bij verharde 3 sprong RA (wat haaks terug, Kappelhofsweg); 

26 deze verharde weg linksom volgen (Kappelhofsweg); 

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

28 bij T-splitsing links aanhouden; 

29 dan bij T-splitsing RA (Langestraat);  

30 bij “gekke” 4-sprong (incl. fietspad) het fietspad RA; 

31 nu RD over het fietspad naar de voorrangsweg en stoplichten; 

32 de voorrangsweg oversteken en bij T-splitsing van fietspaden het fietspad RA 

     ri Diepenheim (Langestraat); 

33 nu de Meenhuisweg linksom volgen (RD is verboden in te fietsen); 

34 RD en over het spoor (Meenhuisweg); 

35 bij T-splitsing en pad. 22420 RA ri Diepenheim (Sluisstraat);  

36 dan LA direkt langs de indrukwekkende sluis van Wiene; 

     Sluizencomplex Delden Wiene 
37 over het kanaal RD (Sluisstraat); 
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38 na ruim 200 m en bij 4-sprong en pad. 22419 LA ( Beldsweg), deze  

     Beldsweg wordt later rechtsom Nijlandsweg; 

39 bij voorrangsweg en 4-sprong (incl. fietspad en zandweg) gaan we de  

     voorrangsweg oversteken en nemen we het fietspad RD (Oelerweg); 

40 steeds dit fietspad (Oeler weg) RD, fietspad wordt verharde weg nu  

     rechtsom omhoog; 

41 bij T-splitsing met grote weg RA (Deldenerdijk) en na 30 m LA (Koksweg,  

     wordt RD Peppelendijk); 

42 bij T-splitsing de verharde weg RA (Oelersteeg); 

43 bij splitsing deze verharde weg blijven volgen (Oelersteeg); 

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

     Walermolen (Oelersteeg); 

45 bij 3-sprong RA (Albersdijk) dan bij 3-sprong RD over basaltkeien; 

     links klein museum “De Haan” (niet altijd open) 
46 dit wordt na scherpe bocht Olde Meulenweg; 

     bezichtiging van de “De Oldemeule”en omgeving 
47 nu weer terug fietsen, we laten de parkeerplaats achter ons en fietsen RD, 
     (Olde Meulenweg), dit wordt linksom Albersdijk, deze Albersdijk RD;  

     Ook mogelijk van de Oldemeule LA naar de boerderij fietsen, dan bij  
     de boerderij RA en dan weer LA, Albersdijk en nu RD, zie 48 
48 bij verharde 3-sprong LA (Oelersteeg); 

49 bij verharde 3-sprong RA (Oelersteeg); 

50 bij T-splitsing rechts aanhouden (Oelersteeg); 

51 deze Oelersteeg steeds RD volgen tot 4-sprong en brug dan direkt RA over  

     de smalle brug (Beckumerweg); 

52 links aanhouden en dan steeds RD, later onder het spoor door  

     (Vossenbrinkweg) en bij 4 sprong LA (van Nispenweg); 

53 bij 3-sprong RA (Docter Gewinstraat); 

54 bij 3-sprong RD (Zuidenhagen);  

55 dan bij ‘gekke 4-sprong’ (incl. klein straatje) het kleine straatje paar meter  

     RD  (Noorderhagen), dan na paar meter fietspad rechts aanhouden  

     (Rentmeesterslaantje);  

     (dus bij pad. 23783 ri. Twickel, na 3 m RA (Rentmeesterslaantje);  

     links van ons ligt Hotel Restaurant de Zwaan 
56 bij T-splitsing LA (Twickelerlaan); 

     links het fraaie kasteel Twickel, iets verder de landgoedwinkel met de  
    tuinen en de Oranjerie 
57 Let op: bij verharde 4-sprong nemen we het fietspad RA dit is klein  

     onverhard pad direkt naast de verharde weg bij 4-sprong RA (Bornsestraat),  

     volg bordje ‘Noordmolen’; 
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     gaan we bij verharde 4-sprong RD (Twickelerlaan) dan ligt  
    links kwekerij De Border met zeer veel rozen en iets verder 
    rechts museumboerderij de Wendezoele, koffie thee enz. 
58 over het onverharde pad vanaf de 4-sprong gaan we verder en bij T-splitsing  

     LA (IJsbaanweg); 

     rechts mooie vistrap 
59 bij 3-sprong en pad. 63520 RA ri Noordmolen over de brug  en dan vóór de  

     watermolen bij 3-sprong en pad. 21672 LA ri Bornerbroek (IJsbaanweg); 

     later rechts weer vistrap nog verder links van ons Mariabeeld in oude  
     boom en een stuk verder links een mooie “spieker” (voorraadschuur) 
60 steeds verhard fietspad/weg RD volgen; 

61 bij T-splitsing met grote weg LA (Secr. Engelbertinkstraat); 

62 bij 4-sprong (incl. 2 keer fietspad) het fietspad RA langs Twickelervaart  

     (Grote Looweg); 

63 bij 3-sprong en pad. 22375 rechts aanhouden (Grote Looweg); 

64 bij 3-sprong RD (Grote Looweg); 

65 bij 3-sprong links aanhouden (Grote Looweg); 

66 nu RD en over het viaduct wordt Grote Looweg Doodsweg, na het viaduct  

     RD de Doodsweg vervolgen; 

67 bij 3-sprong en pad. 22370 RA ( Schapendrift); 

68 even verder bij T.O.P. locatie en de dorpsbakker links aanhouden naar de  

     rotonde en op rotonde 2
e
 straat rechts ri Enter dan na paar meter rechts 

      liggen  

  

             de terrassen van Café Brockie.   

 


