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Natuurvriendenhuis Krikkenhaar
Tusveld
Bornerbroek/ Almelo
074 3841258
www.nivon.nl

“Wee aajt achteroet kik, schöt vaak nich völ op!”
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 Krikkenhaar:
De route gaat over de Zenderse es en door Twickel
ongeveer 27 km
Start en finish bij Natuurvriendenhuis Krikkenhaar in Tusveld
Start bij, lengte van de route ongeveer 27 km.
01 met de rug naar het Nivonhuis Krikkenhaar langs de Parkeerplaats over de
zandweg naar de weg fietsen, dan RA (Krikkenhaar) en over de
doorbraakbrug;

links van ons ligt de Doorbraak
02 bij T-splitsing RA ri Tusveld (Maatkampsweg);
03 over de Doorbraak en dan direkt bij 3-sprong (incl. fietspad) het fietspad RA;

we fietsen nu langs de ‘kleine doorbraak’ of Tusvelder waterleiding
04 de grote weg oversteken en het fietspad RD vervolgen ri Twickel;

via de grote weg kunt u rechts 70 m verder even naar het
Mariakapelletje en weer terug, dan dus weer fietspad RA;
05 bij T-splitsing (incl. zandweg) voor het spoor de brede verharde weg RA;
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06 bij 4-sprong RD (Retraitehuisweg), deze verharde weg rechtsom volgen;

even verder ligt rechts van ons “De Zwanenhof” met de mooie
kloostertuin, vrije wandeling
07 we fietsen weer verder en steken de voorrangsweg (Bornebroeksestraat) over
en gaan RD over het viaduct (Kuipersweg);
08 in Azelo bij verharde 4-sprong en bij pad. 22364 RD (Secr.
Engelbertinkstraat);
09 bij verharde 3-sprong LA (Graasweg);
10 net over de Azelerbeek bij 3-sprong van fietspaden fietspad/weg RA
(Aaweg);
11fietspad/weg Aaweg wordt RD fietspad Zenderseweg, dit fietspad
steeds RD volgen;
12 bij T-splitsing met de grote weg RA (Bornsestraat);
13 na ruim 100 m het fietspad en zandweg LA, (Hamsweg);
1e zandweg RD;
14 bij onverharde 4-sprong (incl.2 keer fietspad) de zandweg RA langs hekwerk
(Bornsevoetpad, Twickeler fietsroute);
15 deze zandweg RD, wordt later verharde weg, steeds RD tot kasteel Twickel;
16 bij T splitsing bij kasteel Twickel RA (Twickeler laan);

bezoek tuinen en Oranjerie mogelijk via de Landgoedwinkel
17 bij 4-sprong RD (Twickelerlaan);

links kwekerij de Border, o.a. rozentuin (eigen parkeerplaats)
iets verder rechts de Wendezoele, mooi museum, hier koffie en wegge
18 dan bij verharde 3-sprong RA (Noordmolen), weg wordt onverhard dan
verhard;
19 bij 3 sprong en pad. 63520 LA over de brug naar de watermolen;

http://www.noordmolen-twickel.nl/
de Noordmolen is een watermolen aan de Azelose beek op Twickel,
links van ons de Twickelervaart
20 vóór de watermolen bij pad. 21672 fietspad LA ri Zenderen (IJsbaanweg);

rechts een mooie vistrap
later links in oude boom Mariabeeld
21 het verhard fietspad blijven volgen, IJsbaanweg wordt later
Meijerinksveldkampweg, steeds dit fietspad/kleine weg RD blijven volgen;

nog wat verder staat links een ‘spieker’ (voorraadschuurtje voor
bv graan)
22 bij T-splitsing met de grote weg LA (Secr. Engelbertinkstraat);
23 bij 4-sprong (incl. 2 keer fietspad), bij knooppunt 69 het fietspad RA (bijna
haaks terug, Schievenweg);
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24 bij 5-sprong (incl. 2 keer fietspad) het fietspad met zandweg RA bij pad.
22364 ri Borne (Blokstegenweg);
25 bij verharde 4-sprong en pad. 21648 RD ri Borne (Blokstegenweg);
26 over het viaduct en Blokstegenweg wordt Bloksteegweg;
27 bij T-splitsing met Bornebroeksestraat LA ri Zenderen;
28 nu RD en bij 3-sprong en “spreukenpaddestoel” RA (Esweg);

links van ons ligt de mooie pleisterplaats met terras ‘Erve
Hondeborg’ aan de Azelerbeek
29 bij 3-sprong links aanhouden (Esweg) en over het spoor;
30 bij 3-sprong rechts aanhouden (Lidwinaweg opm. links doodlopend);
31 bij T-splitsing RA (Lidwinaweg);
32 bij 3-sprong LA (Zeilkerweg);
33 deze verharde Zeilkerweg steeds blijven volgen tot T-spitsing dan LA
(Grote Bavenkelsweg);
34 over het spoor en bij 3-sprong RA (Maatkampsweg);
35 bij 4-sprong in Tusveld RA over de Doorbraakbrug;

links ligt restaurant Maatveld
36 met de rug naar restaurant Maatveld RA en fietsen we weer terug over de
Doorbraakbrug (Tusveld)
37 bij 4-sprong in Tusveld RA ri Krikkenhaar (Maatkampsweg);
38 bij 3-sprong (incl.fietspad) verharde weg RD (Maatkampsweg);

over de Doorbraakbrug
39 bij 3-sprong LA ri Krikkenhaar en weer over de Doorbraakbrug
(Krikkenhaar);
40 we fietsen dan LA over de oprijlaan naar

het Nivonhuis Krikkenhaar,
waar koffie, thee of fris op ons wacht.

