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Hemelvaart 2018 - Fietsroute (ca. 35 km) 

Begin- en eindpunt: Hotel Restaurant Hof van Twente, Goorsestraat 25, 7496 AB Hengevelde 

 

1. Vanaf het hotel fietst u rechtsaf richting de kerk. 

2. Voorbij de kerk rechtsaf (Diepenheimsestraat). 

3. Ga vervolgens linksaf op de Bretelerstraat. 

4. De Needseweg oversteken (blijft Bretelerstraat). 

5. Rechtsaf Walstraat, deze gaat over in de Nieuwe Dijk en vervolgens in de Middendorperweg. 

6. U steekt de Oude Haaksbergseweg over, blijft Middendorperweg. 

7. Bij knooppunt 14 linksaf (een smal fietspaadje door de weilanden) volg nu de bordjes naar knooppunt 6 (dit 

is linksaf op de Achterveldweg → rechtsaf op de Broekdijk → rechtsaf op de Visschemorsdijk). 

8. Vanaf knooppunt 6 rechtdoor op de Visschemorsdijk, route vervolgen richting knooppunt 60. De route gaat 

achterlangs voormalig zwembad ’t Vleer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Blijf knooppunt 60 volgen tot het kruispunt Waterleidingdijk/Koewijdendijk. Sla hier rechtsaf.  

 U komt langs het Gedenkbos, wat een fijne plek is om even te pauzeren.  

10. Sla na de parkeerplaats bij het Gedenkbos linksaf een klein paadje in (groen bordje ‘opengesteld’). Let hier 

op tegenliggers, het pad is prachtig maar smal. 

11. Op de splitsing rechts aanhouden (langs een bankje). 

12. Pad met bocht naar links volgen, aan het einde van dit pad (Bennekerdijk) linksaf. 

13. U bent nu weer op de Visschemorsdijk en gaat rechtsaf op de Nijenhuisweg (laatste stuk is zandweg) 

14. Aan het einde van de zandweg rechtsaf (Esweg). 

15. Op de splitsing links aanhouden, je komt nu uit op de Diepenheimseweg. 

16. Steek de Diepenheimseweg over en volg het fietspad linksaf, richting de molen.   

17. Bij café-restaurant De Olde Mölle, kunt u eventueel pauzeren voor een  

hapje en een drankje.  

18. Bij het verlaten van café-restaurant De Olde Mölle slaat u rechtsaf. 

19. Voor het kerkhof opnieuw rechtsaf, dit is de Hontjerweg. 

20. Op de splitsing linksaf (Negberinkweg). 
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21. Op de 5-sprong Venneriet/Brummelweg/Dennenweg/Venneriet/Negberinkweg, kunnen de liefhebbers 

linksaf slaan naar de Venneriet om de nieuw gebouwde uitzichttoren te bewonderen / te beklimmen.  

 

 

 U vervolgt de route door terug te keren naar genoemde 5-sprong. Sla 

 nu de Brummelweg in. 

 

 

 

 

22. U fietst langs de Ordelmans Koele (aan uw linkerhand), een leuke speelplek voor kinderen. 

23. Aan het einde van de Brummelweg slaat u linksaf (Zijdeweg). 

24. Vervolgens slaat u rechtsaf op de Stokkersweg (u volgt de bordjes naar knooppunt 48). 

25. U fietst Noordijk binnen en volgt de Schoolweg. 

26. Bij de ‘Oale Schole’  slaat u rechtsaf naar de Geerdinkweg (u blijft knooppunt 48 volgen). 

27. Ga vervolgens rechtsaf naar de Haardijk.  

28. Daarna linksaf (blijft Haardijk). 

29. Bij paddenstoel 21438 slaat u linksaf naar de Hoge Broekdijk (zandweg). 

30. Op de kruizing met de Elsmansdijk gaat u rechtdoor (blijft Hoge Broekdijk).   

31. Bij knooppunt 48 gaat u rechtsaf (Aaftinkdijk) 

32. Volg de bordjes naar knooppunt 46 

33. En vervolgens naar knooppunt 44. 

34. Bij knooppunt 44 slaat u linksaf naar knooppunt 41 (zandpad: Huttenkampdijk). 

35. Steek de Diepenheimseweg over, blijf de route naar knooppunt 41 volgen (Goordijk). 

36. Bij de informatieborden ‘Hessenhutte’ smal pad naar rechts volgen, richting knooppunt 41. 

37. Bij knooppunt 41 rechtsaf (Deventerdijk, deze gaat over in de Morsdijk). 

38. Op de Borculoseweg slaat u linksaf. 

39. Vervolgens linksaf de Wilgemansweg. 

40. Bij het houten bruggetje het fietspad vervolgen richting knooppunt 38.  

41. Op de splitsing slaat u rechtsaf (Lochemseweg, deze gaat over in de Grotestraat). 

42. U fietst langs Cafetaria Uit de Kunst, waar u o.a. een heerlijk ijsje kunt genieten. 

43. Vervolg uw weg. Daar waar de Grotestraat overgaat in de Goorseweg, kunt u ervoor kiezen rechtsaf te slaan 

naar de Borculoseweg, voor een bezoek aan de zandsculpturen bij Kasteel Warmelo. 

44. Keer vervolgens terug naar de Goorseweg, richting knooppunt 40. 

45. U steekt een drukke weg over (Goorseweg/Wilsonweg) 

en gaat rechtdoor op de Nijenhuizerlaan, richting knooppunt 40. 

46. Op de Prinsendijk slaat u rechtsaf, richting knooppunt 40. 

47. Bij knooppunt 40 slaat u linksaf (Markveldseweg). 

48. Deze blijft u volgen richting knooppunt 13. 

49. Op de splitsing links aanhouden (Hengevelderweg) 

50. Vervolgens linksaf de Weldammerweg, dit wordt de Weldammerstraat. 

51. Ga rechtsaf op de Slotsweg, volg deze tot de rotonde (Goorsestraat) 

52. Sla hier rechtsaf, het hotel bevindt zich aan uw rechterhand. 

 
  


