
 
 

 

“Arme olders kö‟j niks an doe‟n, maor arme schoonolders is eige 
schuld!” 

 
Deze fietsroute gaat naar de watermolen Oele en naar de  Noordmolen en 
verder o.a. via de Doorbraak naar Twickel, Oele, Elhorst en Zenderse es; 
onderweg veel pleisterplaatsen; de route is ongeveer 49 km lang. 
 
 Kaartje:  https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2801268  
(scrollen en klik op markers) 
 
Start en finish bij NS station van de Waterstad 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 bij de hoofdingang van NS-Almelo 
01 met de rug naar de stationsingang RD – F 35 (Egbert  Gorterstraat); 
02 over de brug RD, Brugstraat; nu steeds RD en voor 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 langs kanaal, bij 3-sprong (incl. kleine brug) RD; 
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 bij 3-sprong RA (Bolkshoeksweg); 
08 deze Bolkshoeksweg bij ‘grote’3-sprong RD en over de Loolee; 
09 bij 3-sprong RD tot T-splitsing dan LA en over de Weezebeek (Bornsestraat); 
10 bij 3-sprong (incl. fietspad) RA ri. Tusveld de grote weg oversteken, bij  
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      T-splitsing LA en direkt weer RA dan bij 3-sprong RD (Drienemansweg); 
11 bij 3-sprong RA (Grote Bavenkelsweg), over de Doorbraak en RD, over spoor; 
12 bij 3-sprong RD (Grote Bavenkelsweg); 
13 bij 3-sprong in Tusveld RD (Tusveld); 
14 na 380 m bij 4-sprong (incl. 2 keer fietspad) het fietspad LA ri. Twickel; 
we fietsen nu langs de „kleine doorbraak‟ of Tusvelder waterleiding 
15 bij T-splitsing (incl. zandweg) voor het spoor de brede verharde fietsweg RA; 
16 bij 4-sprong ( bij het spoor) RD (Retraitehuisweg); deze Retraitehuisweg  
      rechtsom volgen; 
17 bij 4-sprong RD, we steken de voorrangsweg (Bornebroeksestraat) over en 
       gaan RD over het viaduct (Kuipersweg); 
18 in Azelo bij verharde 4-sprong RD (Kuipersweg wordt Secr. 
     Engelbertinkstraat); 
19 bij 3-sprong RD (Secr.Engelbertinkstraat); 
20 bij 4-sprong LA (Meijerinksveldkampsweg); 
21 deze weg RD tot T-splitsing met 2 keer fietspad, dan fietspad LA  
      (Meijerinksveldkampsweg); 
22 steeds dit fietspad volgen, Meijerinksveldkampsweg wordt IJsbaanweg; 

rechts in oude boom Mariabeeld, later links  een mooie vistrap even 
verder links van ons de Noordmolen aan de Oelerbeek 
de Noordmolen is een watermolen aan de Azelose beek op Twickel,  
rechts van ons de Twickelervaart 
23 bij T-splitsing met weg (Noordmolen) RA over de brug en bij T-splitsing LA 
      (IJsbaanweg); 
24 bij T-splitsing met de Bornsestraat RA; 
25 bij 4-sprong LA (Twickelerlaan); 

rechts ligt de Landgoedwinkel met ingang van de tuinen en even verder 
ligt rechts Kasteel Twickel 
26 we gaan de Twickelerlaan RD tot 3-sprong (incl. 1 keer fietspad) dan het  
      fietspad RA (Rentmeesterslaantje); 
27 onder de Rondweg door en dan bij T-splitsing LA Noorderhagen) en direkt  
      bij ‘gekke’4-sprong LA (Hengelosestraat); 
28 net voorbij het museum No Hero bij 3-sprong RA (van Wassenaerweg) 

Museum No Hero 
29 bij 4-sprong RD (van Wassenaerweg), onder spoor door en van 
     Wassenaerweg wordt Vossenbrinkweg; 
30 nu steeds RD tot ‘grote’ splitsing dan de weg omhoog rechts volgen en over 
      de brug direkt bij 4-sprong LA (Peppelendijk); 
31 Peppelendijk wordt Oelersteeg, deze Oelersteeg linksom volgen en dan bij  



 
 

     3-sprong links aanhouden/ LA (Oelerschoolpad, wordt weer Oelersteeg); 
32 bij 3-sprong RA (Albersdijk); 
33 nu RD en over de Oelerbeek, dan direct zandweg RA (Olde Meulenweg); 

we komen bij De Oldemeule, de watermolen in Oele 
34 nu direkt RA vóór de molen langs, over de Oelerbeek en rechts om de molen 
      en dan linksom over kleine brug (Watermolenpad); 
35 bij 4-sprong (incl. 2 keer verharde weg) de verharde weg (Geurdsweg) RD en  

na 100 m Rustpunt Erve het Geurts: hier verkrijgbaar koffie of een  
 drankje met wat lekkers  
36 we fietsen deze 100 m weer terug en volgen bij ‘gekke’4-sprong (incl. 2 keer  
      fietspad) deze verharde Geurdsweg RD ; 
37 deze Geurdsweg volgen tot 3-sprong dan LA/links aanhouden (Oelersteeg); 
38 Oelersteeg wordt RD Peppelendijk; 
39 bij 4-sprong en brug RA over het kanaal (Beckumerweg), deze Beckumerweg 
      wordt RD Vossenbrinkweg; 
40 deze Vossenbrinkweg steeds RD, onder spoor door en dan bij 4-sprong RD 
      (Van Wassenaerweg); bij T-splitsing LA (Hengelosestraat); 

 Museum  ”No Hero”  
41 bij ‘gekke’4-sprong RD (Langestraat); net voorbij het Zoutmuseum bij 
      ‘gekke’ 4-sprong RA Markt, Markt wordt Marktstraat; 

Zoutmuseum Delden en later links de Oude Blasiuskerk 
 42 bij de 3e afslag links gaan we LA (Noorderhaven); 
 43 bij 4-sprong RA (Kattenbothof), dan bij 3-sprong rechts aanhouden  
      (Molenstraat); 
44 bij T-splitsing RA (Watertorenstraat), over de Rondweg en RD tot 4-sprong; 

links staat de mooie watertoren en iets verder links restaurant  
„t Hoogspel met kinder-speeltuin 
45 bij 4-sprong LA (Twickelerlaan); 

iets verder rechts de Wendezoele, mooi landbouw-museum, hier koffie  
en wegge tegen „grootmoedersprijzen‟  
46 bij 3-sprong de Twickelerlaan RD; 
47 over de brug (Twickelervaart) en bij 4-sprong (incl.2 keer fietspad) het  
     fietspad RD (Schievenweg); 
48 bij ‘gekke’ 5-sprong (incl. 2 keer fietspad) het fietspad RA ri. Agelo  
      (Blokstegenweg),fietspad wordt weg; 
49 bij 4-sprong in Agelo RD (Blokstegenweg), over de A1 (Bloksteegweg); 
50 bij T-splitsing LA (Bornerbroeksestraat), 3-sprong RD en dan 3-sprong en 
      “spreukenpaddestoel” RA (Esweg); 



 
 

links van ons ligt de super mooie pleisterplaats met terras „Erve  
Hondeborg‟ aan de  Azelerbeek    
51 bij 3-sprong links/RD aanhouden (Esweg) en over het spoor; 
52 bij 3-sprong rechts aanhouden (Esweg wordt Lidwinaweg); 
53 bij T-splitsing RA (Lidwinaweg); 
54 bij 3-sprong LA (Zeilkerweg); 
55 bij 3-sprong RA (Brakeweg) en dan de verharde weg RD (Reefsweg); 
56 bij T-splitsing met de Hoofdstraat, deze oversteken en LA (Hoofdstraat); 
57 bij 4-sprong (incl. 1 keer fietspad RA (Elhorsterweg) en bij 4-sprong RD 
      (Elhorsterweg); 
58 bij verharde 3-sprong LA (Mastboersweg); 
59 bij T-splitsing met de Almelosestraat RA, nu RD en over de Doorbraak, 
      Almelosestraat wordt Bornsestraat, bij ‘grote’ 3-sprong gaan we RD en over 
      De Weezebeek (Bornsestraat); 
60 bij 3-sprong RA (Bolkshoekweg), deze Bolkshoekweg over de Lolee en dan  
      bij 3-sprong links aanhouden (Bolkshoekweg); 
61 bij T-splitsing met de Gravenallee dan LA, deze Gravenallee RD volgen, over  
      de Lolee en bij T-splitsing LA (langs de Van Rechteren Limpurgsingel), weg 
      wordt fietspad; 
62 nu bij stoplichten en 3-sprong van fietspaden het fietspad RA, de grote weg 
      oversteken en fietspad RD, fietspad wordt weg (Hofstraat); 
63 bij 3-sprong RD (Hofstraat) en bij 3-sprong weer RD (Hagenborgh); 
64 deze Hagenborgh RD tot over de kleine Almelose Aa (beek), dan bij 4-sprong  
      RD (Schuttenstraat)    
65 RD en weer over de Almelose Aa, bij 4-sprong RD De Waag; 
66 bij T-splitsing LA (Wierdensestraat) en deze Wierdensestraat steeds RD tot 
      T-splitsing dan de weg (Stationsplein) oversteken en het fietspad RA; 
67 nu zijn we weer bij NS Almelo (Stationsstraat). 

 
 

“Ik word liever deur de kastelein bediend as deur de pastoor!” 
 


