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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!

Doorbraak fietsroute de Piet: middellange fietsroute,
o.a. Zuna met pontje , Enter en Valkenier in Rijssen
ongeveer 31 km
Start en finish bij koffieschenkerij De Piet in Enter
01 met dc rug naar koffieschenkerij de Piet LA en bij 3- sprong verharde weg
rechts aanhouden (Voorbroeksweg);
02 bij 3-sprong RA (Iemenkampsweg);

links ligt 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 doorbraak met vistrap; wandel vóór de brug stukje
links naar de Doorbraakbrug voor mooi uitzicht nu weer terug
wandelen
07 en dan LA over de grote brug over Eksosche Aa, hierna bij 4-sprong (incl. 2
keer fietspad) het fietspad RA;
08 bij 3-sprong van fietspaden het fietspad RD;

links de waterbuffer Dakhorst met de vele watervogels
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09 nu via de lange brug over het water en iets verder bij 3-sprong van
fietspaden het fietspad LA;
10 bij T-splitsing met verharde weg RA;
11 bij pad. 229971/001 en verharde 3-sprong LA;
12 bij 4-sprong en pad. 23031/001 de voorrangsweg (Enterweg) oversteken en
RD ri. Wijngaard Baan (Sluizendijk);
13 nu steeds RD (Sluizendijk);
14 pas bij 4-sprong LA (Kloosterhoeksweg);
15 volg de bordjes “Wijngaard Baan” (Kloosterhoeksweg);

rechts van ons ligt het terras en de kantine van Wijngaard Baan,
hier koffie /thee en wijnproeverij
16 met de rug naar het terras gaan we RA verder over het fietspad ri. Regge,
dan bij T-splitsing van fietspaden fietspad RA langs de Regge;
17 bij T-splitsing met verharde weg LA (Sluizendijk);
18 Pas op: de Sluizendijk rechtsom dan linksom door de tunnel ri Wierden;
19 uit de tunnel bij T-splitsing RA (Rijssensestraat);
20 bij 3-sprong LA ri Notter (Grimbergerweg) over spoor;

links ligt oude schutsstal De “Oale Schöppe”, boerderij “Het Schot”;
21 deze Grimbergerweg rechts aanhouden en blijven volgen tot 4-sprong (incl.
fietspad) dan LA (Schapendijk);
22 bij 3-sprong links aanhouden (Schapendijk);
23 bij T-splitsing LA (Klokkendijk) en na 50 m het fietspad RA en direkt bij
T-splitsing weer fietspad RA;

mooi fietspad langs de Regge;
24 bij T-splitsing met verharde weg LA ri Zuna, over de brug (Regge) en RD de
verharde Zunaweg volgen;

Zuna
25 bij verharde 4-sprong LA (Molendijk);

links ligt camping-restaurant t’Mölke
26 nu RD Molendijk-Noord volgen;

Rijssen
27 deze verharde weg RD volgen;
28 over de Maatgraven en dan direkt LA ri. fiets- en voetveer (Maatgravenweg);
29 verharde weg wordt over kleine brug fietspad, het fietspad rechtsom ri
fietsveer;

nu met het pontje over de Regge
30 aan de overkant het verharde fietspad volgen;
31 bij T-splitsing met fietspaden het fietspad RA (Klokkendijk);
32 over het spoor en bij T-splitsing RA ri Rijssen (Rijssensestraat);
33 de Rijssensestraat wordt over de Regge Reggesingel;
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34 RD en dan het fietspad omlaag en onderin bij 3-sprong LA door de tunnel ri.
Centrum;
35 de ‘grote’ Wierdensestraat oversteken en RD (Pelmolenweg);
36 bij 3-sprong RD en dan bij 3-sprong LA (Pelmolenpad);

hier ligt de Pelmolen
en de Enterse zomp

www.depelmolen.nl/
www.entersezomp.nl/

37 met de rug naar de Pelmolen gaan we weer terug (Pelmolenpad) dan
bij T-splitsing LA (Pelmolenweg);
38 bij 4-sprong RD (Pelmolenweg);
39 bij 4-sprong RD (Wethouder H.H. Korteboslaan);
40 nu RD en bij 4-sprong( incl. 1 keer zandweg) RA (Oosterhofweg);
41 bij 4-sprong RA (Kasteellaan);

hier is het Rijssens museum www.rijssensmuseum.nl/
en het Brandweermuseum www.brandweermuseum.nl/
ook is hier koffie/thee met wat lekkers te verkrijgen, met mooi weer
op het terras! Zondags gesloten!
42 met de rug naar de musea weer terug fietsen, direkt over de brug RD
(Kasteellaan);
43 bij 4-sprong (incl. Kasteellaan) RA (Oosterhofweg);
44 bij 3-sprong RA (Albertsdijk);

links ligt de kinderboerderij
op woensdagmiddag van 14:00 tot 15:00 is hier een gratis
demonstratie van de Valkenier http://www.valkerijrijssen.nl/
45 fietspad/weg RD vervolgen en Albertsdijk wordt gewone verharde weg;
46 Albertsdijk wordt bij “gekke” 4-sprong Leijerweerdsdijk, we fietsen RD;
47 bij 4-sprong RD (Leijerweerdsdijk);
48 deze Leijerweerdsdijk steeds RD en over het viaduct, wordt de
Leijersweerdsdijk Witmoesdijk;
49 direkt bij 3-sprong LA (Eversdijk);
50 nu steeds RD en dan bij splitsing links aanhouden ri Ypelo
(Leijerweerdsdijk);
51 over de Entergraven (beek) en rechtsom fietspad langs de beek;
52 bij 3-sprong (1 keer ‘zandweg en fietspad’ en 1 keer zandweg) fietspad LA;
53 bij T-splitsing de voorrangsweg LA (Wierdense weg);
54 via de grote brug over de Regge, dan eerste fietsweg RA (Wisselmaat), nu
deze onverharde weg RD volgen (niet naar 85);
55 rechtsom het verharde fietspad over de 2 kleine bruggen, fietspad gaat langs
de Regge;
56 de voorrangsweg oversteken en het fietspad linksom, over de kleine brug
(Regge), het fietspad naast de onverharde weg rechtsom volgen;
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57 bij 3-sprong van fietspaden LA, het onverharde fietspad naast zandweg;
58 bij T-splitsing met verharde weg deze verharde weg LA (Huttemansweg);
59 bij 4-sprong (incl. fietspad) dit fietspad RD (klein stukje);
60 bij T-splitsing de verharde weg rechts aanhouden (Ypeloweg);
61 ná ruim 200 m en bij pad. 68704 RA (Keursweg);
62 net vóór de Doorbraakbrug en bij 3-sprong (incl. fietspad) het fietspad LA;

rechts van ons ligt de Doorbraak met vistrap
later ligt rechts van het fietspad Mokkelengoor
63 bij de voorrangsweg en T-splitsing de grote weg RA (Ypeloweg);
64 bij 3 sprong RD (Ypeloweg);

over de Doorbraakbrug
65 bij 3-sprong en pad. 22995 RD ri Almelo;
66 iets verder bij 3-sprong RA (Iemenkampsweg);
67 bij 3-sprong links aanhouden (Voorbroeksweg);
68 deze verharde Voorbroeksweg linksom blijven volgen,
even verder ligt:

Koffieschenkerij de Piet
.

