
 

1. Start: met de rug naar de tennishal, 

RECHTSaf: Veenelandenweg, richting 

woonwijk aan je rechterhand passeer je 

een parkeerterrein en een wooncomplex 

aan je linkerhand passeer je een 

volkstuinencomplex en (onzichtbaar) een 

ondergrondse waterberging. 

2. Over de brug (Hollandergraven LINKSaf, 

Borg Ekenstein, een voetpad voor 

woonhuizen langs. 

3. Bij een T-splitsing, na huisnr. 87, RECHTSaf,  

4. Einde pad (bij straatnaambord :Borg 

Verhildersum) straat oversteken en 

LINKSaf, Borg Ewsum 

5. Kort daarna RECHTSaf, een achterpad: 

Asingaborg. Dit pad blijven volgen, zijpad 

negeren en op speelweide bij Y-splitsing 

LINKS aanhouden, nog steeds Asingaborg.  

Zijpaden negeren, straat oversteken en pad 

vervolgen tot T-splitsing 

6. Op T-splitsing, einde pad, RECHTSaf: Borg 

Ekenstein 

7. Houd Lateraalkanaal aan je linkerhand, 

zijpaden negeren, Slagenweg oversteken en 

pad vervolgen tot T-splitsing. Dikningen 

negeren, dus LINKSaf: Landfort 

8. Einde pad bij Vredeveld LINKSaf en brug 

over. De wijk voor je is onderdeel van 

Almelo-Noordoost 

9. Na de brug het 1e pad LINKS. Je hebt nu 

weer het Lateraalkanaal aan je linkerhand. 

10. (bij drassig weer kun je ook via het 

verharde Elsingapad; kanaal volgen) 

11. Pad blijven volgen tot nabij een brug. 

Slagenweg oversteken en RECHTDOOR  het 

graspad vervolgen. (dit is een zgn. 

KEURpad, nogal smal en in natte perioden 

drassig) 

12. Dit pad volg je (ongev. 1,5 km) Hier, 

halverwege, passeer je de beek 

Hollandergraven/Lutkebeek 

13. Bij de Aadijk het keurpad verlaten en 

LINKSaf  

14. Einde weg, bij de blokkadepaaltjes, LINKSaf 

naar Veenelandenweg 

15. Bij de parkeerplaats Tennishal: eind 

wandeling. Zin in een kop koffie? Als de 

kantine van ATC Veenhorst geopend is kun 

je hier terecht voor een lekker bakkie! 

 

 

 

Naam wandeling: Rondje Lateraalkanaal [4,6km] 

 

Omschrijving: 

Vanaf de tennishal maak je een mooie route door de wijk Schelfhorst, daarbij loop je langs 

weerszijden van het Lateraalkanaal. De route is 4,6 kilometer en dus ongeveer 1 uur wandelen. 

Tip: De paden langs het Lateraalkanaal kunnen drassig zijn, zorg voor goede schoenen! 

 

Startlocatie: Tennishal Schelfhorst | Veenelandenweg 3, 7608 HD Almelo 

 

Parkeermogelijkheid: JA 

 

Fietsenstalling: JA 

 

Routebeschrijving: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


