
 

1. Loop vanaf de Stadsboerderij naar de brug 

over de Almelose Aa en sla dan rechtsaf.  

2. Aan het einde van de weg oversteken en 

rechtsaf de brug over.  

3. Meteen na de brug linksaf het voetpad 

langs het water nemen tot het houten 

bruggetje aan de linkerkant. Dit bruggetje 

over en rechts aanhouden tot de Egbert ten 

Catelaan. 

4. Links E. ten Catelaan volgen Aan het einde 

van de weg oversteken en rechtsaf de brug 

over.  

5. Meteen na de brug linksaf het voetpad 

langs het water nemen tot het houten 

bruggetje aan de linkerkant. Dit bruggetje 

over en rechts aanhouden tot de Egbert ten 

Catelaan. 

6. Linksaf het Egbert ten Cateplantsoen in en 

op het wandelpad steeds links aanhouden, 

over het wat steile (en soms gladde) 

bruggetje richting de Wierdense straat 

lopen. 

7. De B weg/fietspad volgen langs de ingang 

van het kerkhof en behuizing. Bij nummer 

202 sla je linksaf de Bellinkshofweg op. 

8. De Bellinkshofweg helemaal uitlopen en 

steeds rechts aanhouden. Langs de muur 

van de moestuin van het landgoed, langs de 

vijver, de heg van de besloten tuin van het 

landgoed aan de rechterkant.  

 

9. De weg en het wandelpad Bellinkshof 

komen dan samen, je passeert langs de 

weg de Almelose stadskudde. Vervolg de 

weg tot de T kruising met de Knibbeldijk. 

10. Linksaf de Knibbeldijk op. 

11. Bocht in de weg naar links en hier wandel je 

dan verder op de Oude Wierdenseweg die 

je volgt tot de eerste zijweg waar je 

rechtsaf gaat de Lagedijk op. 

12. Bij de volgende kruising sla je rechtsaf de 

Nieuwe Gravenweg op met aan je 

rechterkant de zorgboederderij waar op 

werkdagen allerlei zelfgemaakte producten 

te koop zijn. 

13. De Groeneveldsweg volgen tot de eerste 

kruising en linksaf slaan de Kooikersweg op. 

14. Voorbij het Waterschapsgebouw sla je 

linksaf tot de brug over de Weeze. Net voor 

de brug ga je linksaf het voetpad op langs 

de Weezebeek. 

15. Volg het voetpad tot de bruggetjes aan de 

rechterkant en steek deze over (over de 

Weezebeek en de Nieuwe Graven). Je loopt 

dan het Beeklustpark binnen. 

16. Door het Beeklustpark naar beginpunt 

lopen. Hiervoor zijn verschillende paden 

mogelijk.  

 

 

 

Rondje Beeklustpark [5,0km] 

De Stadsboerderij in het Beeklustpark vormt de startlocatie van deze wandeling. Laat je te voet 

verrassen door de natuur die deze wandeling van vijf kilometer te bieden heeft.  

 

Startlocatie: De Stadsboerderij Beeklust | Ledeboerslaan 3 te Almelo 

 

Parkeermogelijkheid: JA: bij het winkelcentrum Van Goghplein 

 

Fietsenstalling: JA 

 

Routebeschrijving: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


