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

“Nen knieperd is nooit riek!”
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: lange fietsroute,
o.a. Dakhorst, Twickel, Zenderse Es en ‘kleine Doorbraak’
ongeveer 40 km
Start en finish bij koffieschenkerij De Piet in Enter
01 met de rug naar de Piet LA (Voorbroeksweg) en bij 3-sprong rechts
aanhouden (Voorbroeksweg);
02 bij T-splitsing RA (Iemenkampsweg);

links van ons de Doorbraak
03 deze Iemenkampsweg volgen tot T-splitsing dan LA (Ypeloweg);
04 bij 3-sprong en pad. 22995 RA ri Rectum (Ypeloschoolweg);
05 dan 50 m na scherpe bocht en bij 3-sprong (incl. fietspad) dit fietspad RA;
06 over de kleine brug en bij 3-sprong van fietspaden het fietspad RA;
07 nu linksom over de lange brug;

waterwinning Dakhorst met de vele watervogels
08 bij 3-sprong van fietspaden het fietspad LA (Dakhorst);
09 bij T-splitsing de verharde weg RA (Ypeloschoolweg);
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10 bij verharde 3-sprong en pad. 229971/001 LA (Ypeloschoolweg);
11 bij voorrangsweg, 4-sprong en pad. 23031/001 (Enterweg) RD (Sluizendijk);
12 deze Sluizendijk RD volgen en pas bij 4-sprong LA (Kloosterhoeksweg),
volg bordjes ”Wijngaard Baan”, hier koffie /thee en wijnproeverij;

vanaf terras uitzicht op de wijngaard
13 met de rug naar het terras fietsen we RA via het fietspad naar de Regge;
14 bij T-splitsing van fietspaden het fietspad LA langs de Regge;
15 bij einde fietspad RD over de grote weg (Wisselmaat) en dan RD de zandweg
aanhouden (naar 86), deze zandweg wordt rechtsom verhard fietspad en dan
over 2 kleine bruggen fietsen en fietspad langs de Regge volgen;.
16 bij T-splitsing en voorrangsweg deze weg oversteken en dan fietspad links
aanhouden, over de kleine brug en dan rechtsom het fietspad naast zandweg
volgen;
17 bij 3-sprong van fietspaden het verharde fietspad RD volgen
(Deldenerbroek);
18 over de brug fietsen en over zandweg RD;
19 Let op: bij 3-sprong het kleine onverharde pad RA en weer RA rondom het
water fietsen;
20 over de kleine brug en LA langs het water en ‘de Waarf’;

www.waarf.nl www.entersezomp.nl/zomp
21 nu voorbij het gebouw ‘De Waarf’ het fietspad LA langs water en ‘De
Waarf’;
22 bij T-splitsing en 4-sprong (incl. 1 keer zeer klein fietspad langs water) RA
Enter in fietsen (Werfstraat);
23 deze Werfstraat steeds RD volgen;
24 bij splitsing voor de kerktoren rechts aanhouden (Werfstraat);
25 links aanhouden en bij 4-sprong LA (Dorpsstraat);

links de NH kerk uit 1709,
gaat u 100 m rechts dan komt u bij:
klompenmakerij, klompenmuseum en VVV.
rechts staat in de Dorpsstraat de grootste klomp ter wereld en is de
Oudheidkamer gevestigd; http://www.enterserfgoed.nl/
26 steeds deze Dorpsstraat RD volgen;

voorbij de Katholieke Kerk; ligt links de bekende Brasserie
Roetgerink R 1854 met een mooi terras
27 met de rug naar het restaurant fietsen we verder, nu linksom door de
Dorpsstraat;
28 bij 3-sprong RD (Dorpsstraat);
29 iets verder bij ‘gekke’ 4-sprong LA (Brinkstraat/Zuiderstraat) en dan direkt
weer RA (Zuiderstraat);
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30 deze Zuiderstraat 3 keer RD en daarna bij splitsing links aanhouden,
Zuiderstraat wordt Morslaan (nu over de kleine Entergraven);
31 we fietsen rechtsom over het viaduct, Morslaan wordt Stokreefsweg;
32 bij 4-sprong LA (Kartelaarsdijk), deze RD volgen;
33 over de brug en vóór de schippersherberg “Binnengait” aan de Boven-Regge
het fietspad direkt RA;

schippersherberg Binnengait koffie/thee
http://regge-dal.nl/binnengait/
34 einde fietspad, bij T-splitsing, verharde weg LA (Stokreefsweg, deze wordt
na 50 m Rikkerinksweg);
35 bij pad. 22656 en 4-sprong (incl.1 keer onverhard) verharde weg LA ri.
Delden (Zomerweg);
36 bij pad. 22429 en 5-sprong (incl. 2 keer verharde weg) ‘fietspad en
onverharde weg’ schuin rechts/RD aanhouden (ri.73; Koerdamsweg),
fietspad wordt later verharde weg;
37 bij pad. 24486 en 3-sprong LA ri. Delden (Demmersweg);
38 bij 3-sprong RD (Rijssenseweg), weer RD over de brug en Twentekanaal;
39 direkt over de brug bij pad. 22427 LA langs kanaal (Werninksweg);
40 bij 3-sprong RA (Schoolstraat), deze Schoolstraat RD;
41 bij 4-sprong (incl. 2 keer onverharde weg) de verharde weg LA
(Schoolstraat);
42 bij verharde 3-sprong en pad. 22424 LA ri Bornerbroek (Langenhorsterweg);
43 bij voorrangsweg en T-splitsing LA ri Bornerbroek (Almeleosestraat);
44 na ruim 200 m verharde weg RA (Krudersweg);
45 bij 3-sprong (en nummer 68) RA (Grote Looweg);
46 bij pad. 22375 en 3-sprong links aanhouden ri Twickel langs Twickelervaart
(Grote Looweg);
47 bij pad. 22365 en 4- sprong (incl. 2 keer verharde weg) fietspad LA
(Schievenweg);
48 bij pad. 22364 en 5-sprong (incl. doodlopende weg en 2 keer verharde weg)
het fietspad en zandweg RA ri Borne (Blokstegenweg);

Azelo
49 bij verharde 4-sprong en pad. 21646 RD ri Borne, deze Blokstegenweg RD
over viaduct ( Blokstegenweg wordt Bloksteegweg);
50 bij voorrangsweg LA ri Bornerbroek (Bornerbroeksestraat);
51 bij 3-sprong RD, fietspad langs grote weg blijven volgen;
52 iets verder bij “spreukenpaddestoel” RA (Esweg);

links zicht op de Azelerbeek, en de pleisterplaats “De Hondeborg”,
hierna fietsen we over de Zenderse es
53 bij 3-sprong RD (Esweg);
54 over het spoor en de verharde Esweg blijven volgen;
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55 bij 3-sprong (incl. doodlopende weg) RA (Lidwinaweg);
56 bij 3-sprong LA (Het Hag);
57 over het spoor en dan direkt bij 4-sprong (incl. fietsweg) de brede verharde
fietsweg RA;
58 bij 3-sprong (incl. 1 keer onverhard) het verharde fietspad links aanhouden;

nu fietsen we over het kronkelende fietspad langs “de kleine
Doorbraak of de Tusvelder waterleiding”
59 bij 4-sprong (incl. 2 keer fietspad) de weg oversteken en het fietspad RD
volgen;
60 bij einde fietspad en 3-sprong (incl. fietspad) LA (Maatkanpsweg);

over de Doorbraak
61 bij 3-sprong RD ri Bornerbroek (Maatkampsweg);
62 bij verharde 4-sprong (incl. doodlopende weg) RD en dan over het
viaduct;

net vóór het viaduct kunnen we LA wandelen naar het uitzichtpunt
kijkscherm van de Doorbraak
63 weer over de Doorbraak en bij 3-sprong RD;
64 iets verder bij 4-sprong (incl. doodlopende weg en links de sportvelden) weer
RD over fietspad en zandweg (Maatkampsweg);

rechts vanaf de brug uitzichtpunt De Doorbraak
Bornerbroek
65 fietspad wordt verharde weg (Maatkampsweg); nu steeds RD tot de
‘grote’ weg dan LA fietspad langs ‘grote’ weg en doorfietsen tot rotonde
(Pastoor Ossestraat);
66 bij rotonde RA ri Enter (Entersestraat) en na 50 m LA (Lange Voort);

rechts liggen de terrassen van café Brockie
67 nu steeds RD (Lange Voort) tot T-splitsing dan RA (Het Linschot);
68 bij Het Linschot RD en dan bij onverharde 3-sprong rechts aanhouden
en een klein stukje (100 m) langs kanaal;
69 dan bij 3-sprong vóór de brug de verharde weg RA (Entersestraat);
70 bij voorrangsweg LA, omhoog fietsen over het viaduct (Entersestraat);
71 via de brug over het Twentekanaal en dan direkt LA bij pad. 22401 ri.
Markelo omlaag fietsen (volg 86);
72 bij 3-sprong LA onder het viaduct door (Kanaalweg);
73 bij 3-sprong (incl. fietspad) de verharde weg links aanhouden en vervolgen
(Zomerdijk/Keursweg);
74 bij 3-sprong (incl. fietspad) het fietspad RD ( paar honderd meter onverhard
fietspad);

rechts van ons mooi uitzicht op de Doorbraaak
75 onverhard fietspad wordt al snel verhard;
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76 bij T-splitsing met verharde weg RA over de “Doorbraakbrug”
77 bij 3-sprong LA (Keursweg);
78 we fietsen RD tot over de Doorbraakbrug;

links de Doorbraak met vistrap
79 direkt ná de brug bij 3-sprong (incl. fietspad) het fietspad RA;

rechts het Mokkelengoor
80 aan het einde van het fietspad bij voorrangsweg en T-splitsing de verharde
weg RA (Ypeloweg);
81 bij 3-sprong RD (Ypeloweg) en over de Doorbraakbrug;
82 bij 3-sprong en pad. 22995 RD ri Almelo (Ypeloweg);
83 na 80 m bij 3-sprong RA (Iemenkampsweg);

rechts van ons de Doorbraak
84 bij 3-sprong links aanhouden (Voorbroeksweg);
85 bij verharde 3 sprong links aan houden (Voorbroeksweg);
86 deze verharde Voorbroeksweg blijven volgen en op nummer 3
vinden we: Koffieschenkerij De Piet!

