
     Fietstocht Stichting Agrarisch Erfgoed Almelo       
 
Start vanaf de parkeerplaats aan het begin van de Gravenallee (ten oosten 
van de Van Rechteren Limpurgsingel). U fietst deze tocht op eigen risico. 
Lengte van de route is 29 km. 
 
1.  Voor grote weg links richting verkeerslichten. 
2.  Voorrangsweg oversteken daarna rechts. 
3.  1ste weg links (Gravenallee) 
 
Recht voor u ligt Huize Almelo. 
 
4.  Einde weg links. ( hertenkamp links) 
5.  Einde weg links. 
6.  Einde weg T splitsing rechts. (Hagenborgh) 
7.  Weg volgen en kruispunt  oversteken (Schuttenstraat) 
8.  1ste weg links (Korte Prinsenstraat) 
 
Links ligt het Stadsmuseum Almelo.  
 
9.  Rechtsaf (Prinsenstraat) 
10. Kruispunt rechtover (Tuinstraat) 
11. T splitsing rechts (Sesastraat) volgen tot spoorlijn. 
12. Linksaf (Burgemeester Raveslootsingel) 
13. Over fietsbrug rechtsaf (Nieuwstraat) 
 
Rechts ligt Korenmolen De Hoop. 
 
14. Bij stoplichten oversteken. 
15. 1ste weg rechts (Acasiaplein) gaat over in Beeklustlaan. 
16. Einde weg links na 50 meter rechts (Ledeboerslaan) 
 
Rechts ligt de kinderboerderij en links het Beeklustpark. 
 
17. Links door de poort het Beeklustpark in. 
18. In park rechts , bij witte koepel rechts bruggetjes over.  
 
Voor u ziet u het kantoor van waterschap Regge en Dinkel  
 
19. Rechtsaf fietspad volgen langs beek 
20. Einde fietspad rechts brug over (Nieuwe Gravenweg) 



21. Word  Willem de Clerqstraat , 1ste weg links (richting crematorium) 
22. Bij crematorium rechts langs water, zandfietspad door bos volgen. 
23. Einde pad links. 
 
Rechts ligt het landgoed De Bellinckhof. 
 
24. Driesprong rechts aanhouden, einde pad rechts. 
25. Driesprong rechts (Knibbeldwarsdijk) 
26. Einde weg rechts (Knibbeldijk) 
27. Links door tunnel en daarna weer links (Grintweg) 
28. Kruising oversteken, T splitsing links (Graslaan) gaat over in Hooilaan. 
29. Links fietspad op, einde fietspad rechts. 
30. Direct links fietspad op (De Fitis) 
31. Einde fietspad links na 200 meter rechts omhoog brug  over. 
32. Na brug links (Breesegge) 
 
Na het viaduct ligt rechts de varkenszichtstal van de familie Holterman, deze 
is gratis te bezoeken. 
 
33. Onder brug door, rechtsaf en dan de brug over. 
34. 2de  weg rechts (Wolberslanden) volgen tot in Bornerbroek. 
35. Linksaf (Eierbaan), voorrangsweg oversteken (Hoonbrink) 
36. Einde weg links (Maatkampsweg)word fietspad  
37. Kruispunt  rechtdoor, viaduct over. 
38. Kruispunt oversteken, einde weg links (Grote Bavinkelsweg) 
39. T splitsing links (Drienemansweg) 
40. Bij knooppunt 54  voorrangsweg oversteken daarna links. 
41. 1ste weg rechts (Bolshoeksweg) tot brug over de Lolee. 
42. Over brug rechts zandpad langs water, bij stuw linksaf. 
43. Einde fietspad rechts. 
 
Rechts ligt een oude Twentsche  pleisterplaats om even uit te rusten  voor 
een hapje en een drankje. (zelfbediening) 
 
44. Splitsing links aanhouden (Knoefsweg) 
45. T splitsing links (Brandrietsweg) 
46. 1ste zandweg rechts (Flierweg), 1ste zandweg links  
47. Einde weg links (Gravenallee) 
48. Gravenallee helemaal uitrijden tot parkeerplaats links. Einde fietstocht. 
 
Maak ook eens een bezoek op onze website www.agrarischerfgoedalmelo.nl 
Op of aanmerkingen over deze fietstocht kunt u hier ook op achterlaten. 

http://www.agrarischerfgoedalmelo.nl/

