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Koffieschenkerij de Piet
Voorbroeksweg 3
7468 RG Enter ( Ypelo )
0546-572614
meenhuis@zorgboerderijdepiet.nl
http://www.koffieschenkerijdepiet.nl/

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!
(een paar meter Ypeloweg)

Doorbraak fietsroute de Piet: Korte fietsroute,
o.a. Ypelo Dakhorst, ongeveer 15 km
Start en finish bij koffieschenkerij De Piet in Enter
01 met dc rug naar zorgboerderij de Piet LA en bij verharde 3-sprong rechts
aanhouden ( Voorbroeksweg):
02 bij 3-sprong rechts aanhouden (Iemenkampsweg);

steeds fietsen we nu aan de rechterkant van de Doorbraak
03 deze Iemenkampsweg volgen tot T-splitsing dan LA (Ypeloweg);
04 bij 3-sprong en pad. 22995 RA ri Rectum (Ypeloschoolweg);
05 na de scherpe bocht bij 3-sprong (incl. fietspad) de Ypeloschoolweg RD;
06 bij 3-sprong en pad. 22996 RA ri Rectum (Ypeloschoolweg);

links uitzicht op de Doorbraak met vistrap
07 direkt na de brug over Eksosche Aa het fietspad RA;

we komen nu bij de watervijvers van Dakhorst met de vele
watervogels
08 bij 3 sprong van fietspaden het fietspad RD;
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09 nu linksom over de lange fietsbrug over het water en iets verder bij
3-sprong van fietspaden het fietspad LA;
10 bij T-splitsing met verharde weg RA (Ypeloschoolweg);
11 bij pad. 229971/001 en verharde 3-sprong LA ri Rijssen;
12 bij 4-sprong en pad. 23031/001 de voorrangsweg (Enterweg) oversteken en
RD ri Wijngaard Baan en ri Rijssen (Sluizendijk);
13 deze Sluizendijk RD blijven volgen;
14 bij 4-sprong LA ri. Wijngaard Baan (Kloosterhoeksweg) en steeds deze
bordjes ‘Wijngaard Baan’ volgen;

rechts van ons mooi terras en kantine met uitzicht op de wijngaard
koffie /thee of wijnproeverij
15 met de rug naar het terras gaan we RA en via het fietspad verder;
16 bij T-splitsing van fietspaden het fietspad LA langs de Regge;
17 dit fietspad steeds blijven volgen, de voorrangsweg oversteken (Wisselmaat)
en het verharde fietspad links aanhouden (85 volgen);
18 nu bij 4-sprong (incl. 2 keer fietspad) verharde weg RA (Ypeloschoolweg);

rechts weer de Doorbraak met vistrap
19 bij T-splitsing en pad. 22996 RA (Broezeweg), over de Doorbraakbrug, deze
Broezeweg linksom volgen;
20 bij T-splitsing en voorrangsweg RA (Ypeloweg);
21 na 200 m bij 3-sprong (incl. fietspad) dit fietspad LA;

langs het Mokkelengoor
22 bij T splitsing verharde weg LA (Keursweg), over de Doorbraakbrug;

rechts de vistrap in de Doorbraak
23 bij 3-sprong LA (Hoeselderdijk);
24 bij 4-sprong LA (Zomerdijk);
25 bij 3-sprong linksom (Iemenkampsweg);
26 bij 3-sprong RA (Voorbroeksweg);
27 bij verharde 3-sprong linksom de Voorbroeksweg vervolgen;
28 na de bocht komen we uit bij

Koffieschenkerij De Piet .
.

