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Huize Almelo, Almelo-Nordhornkanaal en Lateraalkanaal
We maken een bijzondere wandeling door en rond Almelo. Een stadse natuurtocht langs
groene en blauwe gangen, langs de rafelranden van de bebouwing en op de overgangen
naar het Twentse platteland. We wandelen eerst door het centrum en gaan direct aan de
koffie, want onderweg komen we geen horeca meer tegen. Via een parkje en een fraaie
bomenlaan gaat het richting Huize Almelo. Helaas moeten we een slinger maken om op
een veilige manier de drukke van Rechteren Limpurgsingel over te steken. Maar dan
komen we op landgoed Huize Almelo en genieten van de lange rechte Gravenallee. Voor
de broodnodige afwisseling buigen we af en lopen we over eikenlanen in een typisch
Twents coulisselandschap. De route komt bij het verstilde Almelo-Norhornkanaal en de
volgende kilometers gaan steeds over onverharde paden langs water. Verderop volgen
we het Lateraalkanaal langs de rand van Almelo. Na een verrassend beukenlaantje waar
we grote grazers tegenkomen, lopen we over groene stadsrandpaadjes. Via het ruime
park Schelfhorst, de chique wijk Rosarium en het wat morsige havengebied komen we
weer terug bij het station.
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Routebeschrijving
1. Op station Almelo neem je de uitgang Centrum. Buiten loop je over het plein en je
gaat LA over het zebrapad. Je volgt de Egbert Gorterstraat. Kort daarna bij zebrapad
naar R de weg oversteken. Aan de overkant deze weg verder volgen. Doorlopen tot vlak
voor de brug en RA, Haven Zuidzijde. Langs stadhuis en LA brug over. Aan de overkant
RA. Op splitsing bij fietswegwijzer, RD winkelstraat. Doorlopen tot een volgende splitsing
bij het Marktplein en hier RA. Dan RD langs Snooker en Poolcentrum. Bij fietswegwijzer
en winkelpassage aan je linkerhand RD, klinkerplein.
2. Nu op kruising RD water over en op driesprong bij fietswegwijzer RD, Schuttenstraat.
Op kruising met Grotestraat RD. Gaar over in Hagenborgh. Verderop R aanhouden over
gravelpad door parkje. Op kruising met asfaltpad RD. Na ronde trap meebuigen naar L en
direct RA, gravelpaadje. Je verlaat het park en gaat RD, klinkerweg. Bij Hanzelaan
oversteken en LA. Bij voorrangsweg oversteken en RA, stoeptegelpad. Nu het eerste
klinkerpad tussen hoge bomen LA. Op driesprong bij fietswegwijzer RD. Op kruising bij
entree naar Huize Almelo RA. Bij drukke weg RA over fietspad.
3. Bij stoplichten naar L van Rechteren Limpurgsingel oversteken. Aan de overkant LA.
Eerste weg RA, Gravenallee Oost. Deze weg steeds blijven volgen. Je gaat de Loolee
over. Je passeert een oud tolhuis. Op driesprong met Bolkshoekweg RD. Hierna de
eerste weg RA, halfverharde Boershuisweg. Bij boerderij L aanhouden, eikenlaan. Op
kruising LA, ook eikenlaan. Nu het eerste smalle paadje RA over een boom heen. Eerst
langs grasland aan je linkerhand en even verder door het bos. Dit ruige paadje blijven
volgen tot je na een houten slagboom uitkomt op een weg van betonplaten. Hier LA. Bij
Gravendijk en P-22326 oversteken en direct eerste bospaadje RA. Paadje blijven volgen
en tussen oude sluisdeuren door. Bij het kanaal schuin R naar H64.
4. Bij H64 LA tussen het kanaal door en aan de overkant LA, Kanaal N.Z. Eerst nog
verhard tot gebouw van de Gasunie en daarna zandweg. Een brug over het kanaal
negeren en direct daarna op driesprong met Drostendijk verder RD langs het kanaal, dan
Sluiskade N.Z. Je komt uit bij een houten hek. Hier vervolgen over het fietspad en met
een bocht naar R. Voor brug RA langs klaphekje, onverhard paadje langs het
Lateraalkanaal aan je linkerhand. Langs houten hek, brug over en op driesprong RD,
gravelpad. Bij klinkerfietspad schuin L oversteken naar graspad en verder langs het
kanaal. Bij verkeersweg oversteken en pad langs kanaal vervolgen. Bij H57 nog een keer
een klinkerfietspad kruisen en verder langs het kanaal. Doorlopen tot je na een klaphekje
uitkomt op de Slagenweg.
5. Hier ga je LA de brug over. Direct daarna weer RA door een klaphekje langs de
andere kant van het kanaal (begrazingsgebied). Verderop iets naar L verspringen over
een fraaie beukenlaan. Je passeert een kruidentuin. Daarna over gras meebuigen naar L
langs het hek aan je linkerhand. Je komt uit bij hekken en gaat RD over stoeptegelpad.
Je steekt een asfaltpad over en houdt L aan; je volgt Borg Eikenstein over klinkerpaden
langs de rand van de bebouwing. Weg oversteken en RD, klinkervoetpad Hoxwier. Deze
Hoxwier steeds met bochten langs de rand van de wijk blijven volgen. Doorlopen tot vlak
voor een drukke weg en daar meebuigen naar L. Waar het klinkerpad stopt ga je RD,
onverhard paadje naar fietspad.

6. Op het fietspad even LA en al snel de weg naar R oversteken ri. plakkaatborden.
Daar R aanhouden. Je passeert een bankje en een oud metalen hek aan je linkerhand en
je volgt een smal paadje dat direct naar L buigt. Dit paadje steeds blijven volgen.
Asfaltpad oversteken en RD. Stoeptegelpad kruisen en opnieuw RD. Hierna op een
driesprong LA en L aanhouden langs alleenstaande boom en paaltje
?hondenuitlaatgebied?, over gras. Meebuigen naar R langs de rand van de struiken.
Deze struikenrand L aanhoudend volgen en langs twee lantaarnpalen ri. verhard fietspad.
Hier LA. Nu neem je het eerste wandelpad RA door een park. Je neemt het eerste pad
RA ri. vijver.
7. Aan het eind voor de vijver RA. Asfaltpad draait bij een bankje naar R en direct
daarna ga je voor een heuveltje L over gras terug naar de vijver. Daar RA. Je passeert
een speelplaats en gaat via stapstenen over het water en verder RD langs de vijver. Op
een Y-splitsing L aanhouden langs het water. Daarna R aanhouden tussen stenen palen
door ri. fietspad. Daar LA naar fietswegwijzer. Hier RA onder de weg door. Doorlopen tot
de stoplichten. Hier naar L de Sluitersveldssingel oversteken. Aan de overkant RA bij
stoplichten Vriezenveenseweg oversteken. Nu LA ri. Vrielinkslaan en daar RA. Je negeert
de eerste weg naar L, Rondhuisstraat. Daarna meebuigen naar L. Je komt uit op een
andere weg.
8. Hier LA, Tijhofslaan. Weg naar L negeren. Bij omgekeerde Y-splitsing RD en even
daarna R aanhouden ri. kerk, nog steeds Tijhofslaan. Op splitsing bij kerk R aanhouden,
dan Vissedijk. Bij voorrangsweg oversteken en LA, Noordikslaan. Bij de Sluiskade
Noordzijde via stoplichten oversteken en RD. Dan eerste weg RA, Sluiskade Zuidzijde.
Nu eerste weg LA, Trompstraat. Op kruising RA en even daarna op driesprong LA, Acht
Zaligheden. Aan het eind RA. Bij voorrangsweg LA. Bij splitsing R aanhouden, brug over
en RD langs de Javatoren. Meebuigen naar L langs het busstation en schuin R
oversteken naar de ingang van het station.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Station Almelo
Parkeren
Parkeergarage Javapark, Stationsstraat 11.
Lengte van de wandeling
15 km
Horeca
Aan het begin van de route in het centrum van Almelo diverse horecagelegenheden. Aan
te bevelen is café-restaurant Nielz op het Marktplein, www.nielz.nl. Onderweg geen
horeca.
Afkortingen
RA=rechtsaf LA=linksaf L=links R=rechts RD=rechtdoor ri.=richting

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-almelo-stadse-tochten/17427/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Nergens is de afwisseling van bos en open gebied mooier dan in het oosten van ons
land. De delen van provincies Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel worden
gekenmerkt door eeuwenoude kleinschalige cultuurlandschappen waar bos en open
gebied elkaar doorlopend afwisselen. Rob Wolfs zocht de mooiste plekken in dit gebied
bij elkaar en reeg er aantrekkelijke wandelingen doorheen. In ‘Wandelen op de rand van
bos en boerenland’ staan 20 mooie (rond)wandelingen van soms wat meer en soms wat
minder dan 15 kilometer. Wandelen op de rand van bos en boerenland, Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95, ISBN: 978-90-78641-25-4. De gids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

