Naam wandeling: Rondje Centrum [6,2km]
Omschrijving:
Vanaf het Marktplein bij café Nielz loop je een route langs het Almelose water, Indiëterrein en zelfs
veel groen. De route is 6,2 kilometer en dus ongeveer in 1 uur en 15 minuten te wandelen.
Tip: Kijk goed uit bij het oversteken van drukke wegen.
Startlocatie: Café Nielz | Marktplein 31, 7607 HM Almelo
Parkeermogelijkheid: JA
Fietsenstalling: JA
Routebeschrijving:
1. De wandeling start op het Marktplein, ter
hoogte van Nielz.
2. Loop vanaf het Marktplein langs het water via
de Rosa Luxemburgstraat.
3. Blijf langs het water lopen, met het water aan
de linkerzijde, de Rosa Luxemburgstraat gaat
over in de Haven Noordzijde.
4. Steek de Egbert Gorterstraat recht over en
vervolg de route langs het water. Let op met
oversteken dit is een gevaarlijke weg!
5. Aangekomen bij de volgende brug sla je
rechtsaf, in de richting van de Welkoop. Blijf
hierbij op het voetpad aan de rechterkant van
het fietspad lopen.
6. Volg het voetpad tot aan de kruising bij
Witzand, ga hier rechtdoor tot het voetpad
ophoudt. Vervolg je weg over het fietspad of
via het gras ernaast.
7. Ter hoogte van de borden ‘Welkom op Indië’
aan de overzijde van de weg sla je links af. Let
op met oversteken, dit is een gevaarlijke weg!
8. Eenmaal overgestoken ga je rechtdoor. Sla
vervolgens na de speeltuin aan de rechterzijde
rechtsaf de Kalverstraat in.
9. Aan het einde van de straat steek je het water
over en vervolgens ook de Burgemeester
Schneiderssingel. Sla vervolgens links af en
vervolg de route over het voetpad.

10. Aangekomen bij de kruising steek je recht over.
11. Sla vervolgens rechtsaf de Van Riemsdijkweg in.
12. Loop de weg uit en buig met de bocht mee naar
rechts de Kloosterweg in.
13. Ga vervolgens de eerste afslag rechts de
Elsboerlaan in.
14. Neem wederom de eerste afslag rechts de
Bosrand in.
15. Aan het einde van dit pad steek je de
Kolthofsingel recht over en ga je rechtdoor,
wederom via de Bosrand.
16. Vervolg de route tot je aan de rechterkant een
hek ziet met daarop ‘Huize Almelo’, vlak voor
de ingang van basisschool De Wereldboom. Sla
hier rechtsaf het zandpad in.
17. Sla aan het einde van het zandpad linksaf.
18. Sla aan het einde van de weg, voor het fietspad,
linksaf en vervolgens direct weer linksaf de
Vissedijk in.
19. Neem op de Vissedijk de tweede afslag rechts,
de Noordikslaan in.
20. Steek aan het einde van de Noordikslaan, op de
kruising, recht over. Sla na het water linksaf de
Sluiskade Zuidzijde in.
21. Loop door tot aan de kruising waar je aan de
linkerzijde wederom het water over kunt. Sla
hier rechtsaf de Ootmarsumsestraat in.
22. Loop door tot de weg naar rechts afbuigt. Sla
hier linksaf de Molenstraat in.

23. Sla aan het einde linksaf de Doelenstraat in,
deze straat gaat over in de Gravenallee.
24. Ga aan het einde met de bocht mee naar
rechts. Na het passeren van Landgoed Huize
Almelo ga je wederom rechtsaf.
25. Sla bij het uitkomen van het pad rechtsaf.
26. Loop rechtdoor tot op de Koornmarkt en sla
hier vervolgens rechtsaf.
27. Sla na Kruidvat linksaf via de Passage.
28. Einde wandeling, je bent weer aangekomen op
het Marktplein.

