Wandelsporen Vriezenveen - Almelo
Auteur: Marycke Naber
Overijssels Kanaal, Aadorp, Wierden, landgoed Bellinckhof
Hoewel de route langs een aantal bedrijventerreinen loopt, is het grootste deel erg mooi:
een kilometers lang - grotendeels onverhard - pad naar Aadorp, een wetering en een
beboste dijk evenwijdig daaraan, in Wierden twee vijvers en het onverharde Wendelpad,
in Almelo landgoed Bellinckhof en een park langs de Almelose Aa. 50% onverhard.
Wandelsporen is gebaseerd op diverse wandelgidsen van Marycke Naber, zoals
Wandelsporen rond Zwolle en wijde omgeving, het Geert Grootepad (uitverkocht, wel
gepubliceerd op naberpaden.nl) en De mooiste landgoedwandelingen in Salland en de
Achterhoek. Daarnaast op delen van het Twentse Kapelletjespad (ook te vinden op
naberpaden.nl) en op wandelingen van station naar station die Marycke heeft
georganiseerd voor de Wandelpool (wandelpool.nl).
Routebeschrijving
Start: station Vriezenveen. Afstand 15 km, bushalte na 9 km.
NB Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bus.
Als je eerst naar eetcafé-cafetaria Westeinde wilt, ga dan na de fietsenstalling bij het
station LA, RA de brug over en RD, Westeinde.
- Ga vanaf het perron meteen RA over het smalle pad langs het hek van het station, dan
het 1e pad scherp LA en vlak voor het parkeerterrein scherp RA.
- Houd aan het eind links aan en loop verder over de asfaltweg met fietsstroken langs het
Overijssels Kanaal Almelo - De Haandrik.
Rond 1850 werd de Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij (O.K.M.) opgericht. Deze
kreeg de concessie om een aantal kanalen te graven in de provincie Overijssel. In 1855
kwam het kanaal van Zwolle via Lemelerveld en Vroomshoop naar Almelo gereed, in
1856 de aftakking van Vroomshoop naar De Haandrik. Daar sluit het aan op de Vecht. In
Almelo sloot het kanaal aan op het Kanaal Almelo-Nordhorn, dat tussen 1884 en 1899
werd gegraven.
Toen het Twentekanaal in de jaren '30 als werkgelegenheidsproject werd gegraven,
kwam de O.K.M. in de problemen. Om een oplossing te vinden voor het dalende
rendement van de kanalen, werd de zijtak van het Twentekanaal naar Almelo in 1953
doorgetrokken van de buitenhaven naar het Overijssel Kanaal. Dit bevorderde de
scheepvaart op het traject Almelo-Coevorden, dat in 1965 werd verdiept en in de jaren
'80 en '90 verbeterd. Het is het enige deel van het kanalenstelsel dat nog open is voor de
scheepvaart.
1. Na 1 km maakt de weg een bocht naar rechts. Ga na het spoor tegenover de
picknicktafel LA langs huisnr. 7.
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- Blijf na het karrenspoor en het brede graspad RD lopen over het ca. 2 km lange smalle
pad. Vanaf het viaduct onder de N36 is het een asfaltpad, later weer zandpad.
2. Loop na de onbewaakte spoorwegovergang de spoordijk af en RD over het halfverharde
pad. Na het transformatorhuisje gaat het over in een karrenspoor (Parallelweg).
- Ga aan het eind LA, na de spoortunnel RA, Sluisweg 2 t/m 4. Na sluis Aadorp gaat de
asfaltweg over in een karrenspoor.
3. Ga direct na de spoorbrug, in de bocht naar links, schuin RA. Na de brug buigt het pad
naar links langs de ijsbaan.
- Blijf RD lopen over het smalle pad langs het water. Blijf het volgen met een bocht naar
rechts, de dijk op en loop RD tot het eind van de dijk.
4. Loop bij de fietsbrug RD over het graspad langs het water, ga aan het eind LA langs de
spoorrails, even later RA en LA over de ventweg van de Bedrijvenparksingel.
Als je naar restaurant 't Coopmanshuys wilt, ga dan de 2e weg RA.
- Ga in de bocht naar links, na het oversteken van de doodlopende weg, RA over het
dubbele fietspad.
- Steek na het viaduct onder de N36 de Bedrijvenparksingel over, loop RD, ga aan het
eind RA en vlak voor de voorrangsweg LA over het halfverharde pad.
- Houd bij twee driesprongen links aan langs de vijver, ga dan het 1e pad schuin RA.
Steek de weg over en ga schuin LA over het klinkervoetpad.
5. Ga aan het eind RA, loop bij de kruising RD langs het informatiepaneel over de
Stouwevijver en ga daarna het 3e tegelpad (bij wandelpaal H09) scherp RA.
- Ga na de bocht naar rechts meteen LA, aan het eind schuin LA. Blijf het brede tegelpad
volgen tot het rode fietspad, ga daar LA.
6. Steek na het spoortunneltje de klinkerstraat over via het zebrapad, ga LA en meteen RA
over het tegelpad. Loop aan het eind over het zebrapad en RD, daarna scherp LA.
Als je naar cafetaria Akelei wilt, loop dan RD.
- Ga na de bocht naar rechts tegenover de ingang van De Oosterhof LA over het grijze
tegelpad. Ga bij de driesprong schuin LA, aan het eind RA.
- Aan het eind van dit tegelpad ga je LA, dan de 1e straat RA, Tijmstraat. Ga voor het
bruggetje LA over het tegelpad.
Als je naar bushalte Aadorpsweg wilt, loop dan RD over het bruggetje, steek voor richting
Almelo aan het eind van het tegelpad de weg over en ga LA.
7. Steek aan het eind de klinkerstraat over en loop RD, Wendelpad. De halfverharde weg
gaat over in een karrenspoor.
- Ga na het houten hek RA over het graspad, na het volgende houten hek LA, Badweg,
aan het eind daarvan LA langs de fietssnelweg.
8. Direct na de brug over de zijtak naar Almelo van het Twentekanaal ga je schuin LA over
het klinkerpad naar beneden. Ga aan het eind LA, Schuilenburglaan.

- Deze gaat na de bocht naar links over in de Grintweg. Weg naar rechts negeren. Ga
meteen na de bocht naar rechts LA over het fietspad.
- Ga na het viaduct aan het eind RA, dan de 1e weg LA, Knibbeldwarsdijk, aan het eind
daarvan LA, Bellinkhofweg.
9. Na de boerderij met de rood-witte luiken ga je het 1e smalle pad (bij wandelpaal H71)
schuin LA, Bellinckhof. Dit gaat over in een halfverharde weg.
Je passeert het toegangshek van de buitenplaats Bellinckhof. Door de hoge
meidoornhaag kun je hier en daar een glimp van het huis opvangen, het best in de winter.
De naam is ontleend aan de voormalige havezate die vroeger op ongeveer 500 meter ten
zuidoosten van het huidige huis heeft gestaan. De havezate was een borchleen van Huis
Almelo en werd bewoond door het geslacht Bellinckhave, door huwelijk vanaf 1758 door
de familie Du Tour. Nadat deze zich had gevestigd op landgoed De Woesten te
Weerselo, werd het oude huis gesloopt.
Het huidige huis is in de jaren '20 van de vorige eeuw in neoclassicistische stijl gebouwd
voor textielfabrikant Ten Cate. Het is ontworpen door de architecten Karel Muller en
Johan Wilhelm Hanrath. Het oorspronkelijke ontwerp van het omringende park was van
tuin- en landschapsarchitect Leonard Springer.
- Houd links aan en ga na de bocht naar rechts RA over het smalle pad naast het witte
hek van Bellinckhof.
10. Ga het 1e onverharde pad schuin RA, aan het eind RA over het halfverharde pad, aan
het eind na de witte afsluitboom van Bellinckhof RD over de asfaltweg.
- Na de bocht naar links ga je het 1e smalle pad schuin LA langs het water, aan het eind
schuin LA over de asfaltweg (Willem de Clercqstraat).
- Steek aan het eind de voorrangsweg over, ga RA en meteen na de Willem de
Clercqbrug LA over het asfaltvoetpad. Dit gaat over in een halfverhard pad.
11. Ga het 1e pad schuin LA over de brug, daarna bij de Y-splitsing schuin RA langs het
informatiepaneel over de Almelose Aa.
- Aan het eind van het pad ga je RA (Willem de Clercqstraat). Steek de voorrangsweg
over bij de verkeerslichten en loop RD.
- Straat naar rechts negeren. Na de bocht naar links heet de weg Rohofstraat. Blijf aan de
rechterkant daarvan lopen.
- Steek de Wierdensestraat over bij de verkeerslichten (aan de overkant rechts bevindt
zich Bökkerink's cafetaria-ijsenzo).
- Loop RD. Ga de 1e straat RA, Dijkstraat, naar het station (links bevindt zich restaurantcafetaria De Tunnel).
Aan de andere kant van het station bevinden zich stationsrestauratie Het Station en Döner
Company.

Praktische informatie
Kanalen, weteringen, beboste dijk, vijvers, landgoed, park, buitenwijken. 50% onverhard
Eten en drinken
Eetcafé-cafetaria Westeinde, Westeinde 577, Vriezenveen, 0546-339641, cafetariawesteinde.nl
Restaurant 't Coopmanshuys, Bedrijvenpark Twente 305, Almelo, 0546-570698, qualitycatering.nl
Cafetaria Akelei, Akeleistraat 24, Wierden, 0546-572663
Bökkerink's cafetaria-ijsenzo, Wierdensestraat 113, Almelo, 0546-452492, ijsenzo.com
Restaurant-cafetaria De Tunnel, Perenstraat 2, Almelo, 0546-821628
Stationsrestauratie Het Station, Stationsplein 2, Almelo, 0546-627790, thecoffeecentral.nl
Döner Company, Stationsplein 2, Almelo, 06 33828638
Overnachten
Hotel Huis van Bewaring, Marktstraat 7, Almelo, 0546-852206
Theaterhotel, Schouwburgplein 1, Almelo, 0546-803000, theaterhotel.nl
Openbaar vervoer
Bushalte Wierden Aadorpsweg, lijn 95 Rijssen-Almelo. Niet op zondag!

Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gps-track te vinden op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/wandelsporen-vriezenveen--almelo/18243/. Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina.

In de wandelgids 'Twentse kruistochten' beschrijft Marycke Naber 12 rondwandelingen
langs in totaal 112 kapellen en kruisbeelden. De wandelingen zijn min of meer afgeleid
van het Twentse Kapelletjespad van ca. 800 km (in etappes van gemiddeld 15 km, die
eveneens op de Wandelzoekpagina (www.naberpaden.nl) zijn gepubliceerd). De
wandelgids bevat mooie foto's en interviews met vrijwilligers die de kapelletjes en
wegkruisen onderhouden. De gids is in te zien en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

