
 

1. Loop van de parkeerplaats achter 

Liedenbaum naar de voorkant van 

Liedenbaum en ga linksaf op Tusveld 

2. Ga het eerste zandpad in, er staat een 

hekwerk Huize Almelo 

3. Loop dit pad alsmaar rechtdoor 

4. Er komt een knik in het pad, blijf het pad 

volgen 

5. Aan het eind van het pad, op T-splitsing ga 

linksaf en volg de weg. 

6. Ga bij de 1
e
 afslag rechtsaf er staat ook een 

paaltje met paars pijltje. 

7. Volg dit pad tot aan het einde, er staat een 

donker hek. Dit is een viersprong, ga 

rechtsaf 

8. Bij het paaltje met O25 rechtsaf gaan, de 

woonwijk Nijrees op (Vista) 

9. Volg de weg tot aan Bassin, steek hier de 

weg even recht over. 

10. Daarna iets verder in de bocht de weg 

opnieuw rechts oversteken richting de 

hondenspeeltuin 

11. Kies daarna uit de volgende optie: 

a. Links van de beek langslopen als je 

dit leuk vind en het redelijk droog is 

b. Of de weg Nije Allee vervolgen over 

de stoep. 

12. Als je de Nije Allee blijft volgen, ga dan 

uiteindelijk rechtsaf naar de 

Nijreesmiddenweg. 

13. Als je vanaf de beek komt, dan bij de weg 

ook rechtaf  

14. Je loopt nu langs de Almelose wijngaard 

Nijrees. 

15. Aan het eind van de weg, ga rechtsaf en 

meteen linksaf het bospad in bij het 

hekwerk 

16. Loop dit bospad door tot aan het eind (T-

splitsing) en ga rechtsaf 

17. Loop dit bospad een stuk op en ga de 

tweede weg linksaf, dat is de weg na het 

bankje. 

Ook hier staat een paarse pijl naar links 

wijzend. 

18. Als je dit pad oploopt, dan doorlopen en 

dan het 3
e
 pad rechtaf nemen, je ziet net 

voor je nog een donker houten hek. Dit pad 

loopt iets schuin ten opzichte van het 

vorige pad. 

19. Na een tijdje zie je links van je een hek en 

een soort poortje, je kan door het poortje. 

Evt met kinderwagen kan je ook wel om het 

hekwerk heen. Je ziet hier ook de rest van 

een soort bouwwerk. 

 

 

Naam wandeling: Rondje Nijreesbos [4,5km] 

 

Omschrijving: 

Vanaf het Tusveld in Bornerbroek, wandel je een prachtige route door de bossen van het Nijrees.  

Tip: Kijk goed uit bij het oversteken van drukke wegen. 

 

Startlocatie: Liedenbaum | Tusveld 95, 7627 NW Bornerbroek 

 

Parkeermogelijkheid: JA 

 

Fietsenstalling: JA 

 

Routebeschrijving: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20. Lees hier eventueel ook het 

informatiebord. 

21. Loop vervolgens door tot de grote weg en 

ga rechtsaf  

Denk aan het verkeer ! 

22. Als het even kan, loop dan aan de 

linkerzijde van de weg voor de veiligheid. 

23. Als u weer bij Liedenbaum bent 

aangekomen, uitkijken met oversteken en 

dan kan u desgewenst even bijkomen op 

het terras! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


