Naam wandeling: Rondje Windmolenbroek [7,2km]
Omschrijving:
Vanaf winkelcentrum De Gors loop je langs het Twentekanaal richting Ypelo. De route is 7,2
kilometer en is dus in ongeveer 1,5 uur te wandelen.
Tip: Het is een lange route, dus neem voldoende eten en drinken mee. Pak je rust onderweg!
Startlocatie: Winkelcentrum de Gors | Zeven Bosjes 137, 7609 GA Almelo
Parkeermogelijkheid: JA
Fietsenstalling: JA
Routebeschrijving:
1. Naar het fietspad Leemslagenweg die we
rechts volgen
2. Aan het einde van de weg, gaan we langs
het afsluithek en slaan voor het kanaal
linksaf
3. Daarna volgen we het dubbele fietspad
onder de Leemslagenbrug door
4. Bij het einde van het dubbele fietspad gaan
we langs het hek en vervolgen de weg
onder de A35 door.
5. We gaan onder de Hoeselderbrug door en
gaan vervolgens naar boven en over de
brug. (prachtig uitzicht vanaf de brug over
het kanaal en CTT container overslag)
6. Als we de brug over zijn komen en we
beneden aan het talud komen slaan we
rechtsaf de Hooeselderdijk in.
7. We vervolgen de Hoeselderdijk tot de
kruising met de Zomerdijk waar we rechtsaf
slaan.
8. Aan het einde van de Zomerdijk houden we
links aan en gaan de Iemenkampsweg op
en vervolgen de route op deze prachtige
beukenlaan .
9. Bij de kruising van voorbroeksweg slaan we
rechts af.
10. We volgen de voorbroeksweg en zien na
korte tijd aan de linkerzijde achter enige
weilanden zorgboerderij “ De Piet” liggen
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(Hier kan na een korte afbuiging van de
route koffie worden gedronken , volg dan
de blauwe pijl bij het bordje opengesteld,
tijdens het broedseizoen van de Ooievaars
kan deze weg zijn afgesloten ga dan aan het
einde van de Voorbroeksweg naar links en
bereik zo De Piet.)
Aan het einde van de Voorbroeksweg gaan
we naar rechts de Breesegge op.
Bij de kruising met de oprit naar boerderij
Ruiterslot, slaan links af het pad op met de
borden eigenweg en verboden toegang.
(Door toestemming aan het
Wandelnetwerk Twente, mag over deze
weg worden gewandeld)
Passeer de boerderij met schuren aan de
linkerzijde en vervolg de Breesegge langs
de A35 tot het einde van de weg.
Sla hier linksaf ga onder de A35 door en
volg langs het kanaal de weg (Uitkijken vrij
drukke weg)
Bij de splitsing volg de linker weg naar
boven waar we aankomen op de
Leemslagenweg.
Hier gaan we naar rechts de
Leemslagenbrug over, na een paar
honderdmeter zijn we weer bij het
beginpunt van de route aangekomen.

