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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: korte fietsroute, ongeveer  
19 km. 
o.a. de route gaat langs golfbaan Weleveld, en de Wateregge 
Start en finish bij  de Zwanenhof in Zenderen 
 

De fietsroute start bij “de Zwanenhof” en is ongeveer 19 km lang! 

 

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) RA over het spoor (Het Hag); 

03 bij 3-sprong RD (Lidwinaweg); 

04 nu steeds deze Lidwinaweg RD volgen; 

05 wat verder bij scherpe bocht naar rechts wordt Lidwinaweg Het Hulscher; 

06 nu RD tot rotonde en bij rotonde weer RD ri Hertme (Hertmerweg); 

07 bij verharde 3-sprong RD ri Hertme (Hertmerweg); 
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08 over de Bornse beek en de verharde Hertmerweg linksom volgen; 

09 bij verharde 3-sprong RD (Bekkingvelderweg); 

     links staat oude, holle boom 
10 deze Bekkingvelderweg steeds volgen; 

     rechts ligt een mooie golfbaan met terras, het restaurant en terras is  
    voor iedereen toegankelijk! 
11 doorfietsen tot 4-sprong, de voorrangsweg  (Albergerweg) oversteken en RD 

     (Bekkingvelderweg); 
12 we fietsen over de Loolee (Bekkingvelderweg wordt Looleeweg); 

     het water van de Loolee stroomt wat verderop in de Doorbraak 
13 bij T-splitsing LA (Watereggeweg); 

14 bij T-splitsing LA (Wateregge); 

     links oud Twentse pleisterplaats 
15 bij 3-sprong links aanhouden (Wateregge); 

16 bij 3-sprong LA (Wateregge wordt Bolkshoeksweg); 

17 we fietsen over de Loolee (Bolkshoeksweg vervolgen); 

18 bij 3-sprong RD (Bolkshoeksweg); 

19 bij 4-sprong niet naar de huizen/boerderijen maar RA (Bolkshoeksweg); 

20 bij voorrangsweg en T-splitsing LA, B-weg langs de voorrangsweg 

     (Bornsestraat); 

21 direkt na 1
e
 fietspad, het 2

e
 fietspad RA, 2 keer de grote voorrangsweg  

     oversteken, nu bij 4-sprong (incl. fietspad en doodlopende weg) LA ri  

     Tusveld (Drienemansweg); 

     nu even 70 m RD fietsen ri Zenderen om van het uitzicht van de  
    Doorbraak te genieten; we fietsen dit stukje weer terug, na  
    bezichtiging Doorbraak dus nu LA naar Grote Bavenkelsweg zie 23; 
22 bij 3-sprong RA ri Tusveld (Grote Bavenkelsweg);      
23 bij 3-sprong Grote Bavenkelsweg RD en over het spoor; 

24 bij 3-sprong RA ri Tusveld (Maatkampsweg); 

25 bij 4-sprong RA, Tusveld ri Almelo; 

     links en rechts de Doorbraak 
26 even verder links ligt Restaurant “t Maatveld”; 

    Restaurant ‘t “Maatveld” 

27 met de rug naar het Restaurant “’t Maatveld” weer terug fietsen en RA, 

     weer over de Doorbraakbrug; 

28 bij 4-sprong in Tusveld RA ri Krikkenhaar (Maatkampsweg); 

29 na 70 m over de verharde weg het fietspad LA vóór de Doorbraakbrug;  

     langs “de kleine Doorbraak of de Tusvelder waterleiding” 
30 de grote weg oversteken en het fietspad RD volgen ri Twickel; 
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     via de grote weg kunt u rechts na ongeveer 70 meter  even naar het  
     Mariakapelletje heen en terug fietsen, dan terug en fietspad RA; 
31 dit kronkelende fietspad volgen, bij T-splitsing (incl. zandweg) voor het  

     spoor rechtsom breed en verhard fietspad volgen; 

32 bij 4-sprong RD (Retraitehuisweg), deze verharde weg rechtsom volgen; 

33 even verder ligt rechts van ons  

                             “de Zwanenhof” met de fantastische   
                                                                       Kloostertuin met terras! 


