
Routebeschriiving OCW fietstocht 2 KoningsdaglT april ?:AZL

Omgeving Saasveld-Deurningen-Oldenzaal. Afstand naar keuze 25 of 40 km.

L. Vanaf de achterzijde parkeerplaats van Olffen linksaf Gunnerstraat volgen.
2. Neem de 4€ weg linksaf het fietspad langs de Zomerdijk.
3. Zomerdijk blijven volgen op kruising met Saterlostraat rechtdoor.
4. Na de brug over de Gammelkerbeek eerste fietspad linksaf.
5. Einde fietspad op verharde weg linksaf en gelijk rechtsaf Grootsweg.
6. Voor "eigen weg' linksaf fietspad volgen.
7. Voorrangsweg tvoorzichtig) oversteken, Overhoekeresweg volgen.
8. Vervolgens de Viekboennreg rechtsaf volgen.
9. Op verharde kruising links aanhouden Viekhoerweg.
10. Verderop fietspad langs de Viekboerweg volgen.
11. Bij oranje paaltje R12 links aanhouden fietspad volgen.
12. Bij picknicktafel rechtdoor, bij R18 rechtdoor, bij knooppunt 92 rechtdoor.
13. Op verharde weg rechtsaf Binnenweg.
L4. Einde weg rechtsaf Oude Almeloseweg. Waar mogelijk fietspad volgen.
15. Einde fietspad rechtsaf, daarna straat oversteken, fietspad volgen.
L5. We nemen de eerste weg links {paddenstoel 66317} volg de Reininksweg.
17. Eerste weg rechtsaf Hulsbeekweg.

Fietst u 25 km of gaat u voor de 40 km.
Fietst u de 40 km {= echt aan te raden} dan slaat u op de T splitsing linksaf,
volgt u de Kerkweg en gaat verder met punt t8 uit de routebeschrijving.
Gaat u voor de 25 km dan slaat u op de T splitsing rechtsaf, volgt u de
Kerkweg en gaat uerder met punt 35 uit de routebeschrijving.

1.8. Verderop voorrangsweg (voorzichtig) oversteken, linksaf fietspad volgen.
L9. Fietspad verderop op de aangegeven plek oversteken en rechtsaf richting

Oldenzaal.
20. Voorbij de rotonde, verlaagd fietspad, rechtsaf onder de tunnel door en

gelijk rechtsaf.
21. Deze verharde weg en later het fietspad blijven volgen.
?2.U fletst vervolgens onder kret viaduct door en komt over de spoorweg.
23. Daarna Zandsteenweg volgen en op kruising met Visschedijkweg rechtdoor.
24. Oude Postweg volgen en het eerste fietspad linksaf is ook Oude Postweg.
25. Fietspad gaat over in verharde weg, vervolgens op de Duivelsdijk linksaf.
26. Op voorrangsweg rechtsaf over het industrieterrein en na Heisterkamp en

het 1" verkeerslicht rechtsaf.
27. Rechtsaf de Noordergrensweg volgen en eerste weg rechtsaf Ledeboerweg.



28. Op Visschedijkweg linksaf en de Oude Postweg blijven volgen.

29. Bij knooppunt 94 linksaf Sniedersveldweg. Fietspad volgen gaat verderop
over in verharde weg.

30. Op de oude Vliegveldstraat rechtsaf.

31. Op de rotonde rechtsaf en fietspad volgen.

32. Bij Frans op de Bult oversteken richting Deurningen.

33. Eerste weg rechtsaf Wiefferweg.
34. Op de Deurningeresweg slaan we rechtsaf en op de Jonkmansweg linksaf.

Deze weg gaat na de kruising over in Wierinksweg. Ga verder met punt 36.

35. Eerste straat rechtsaf Wierinksweg.
36. Verderop fietspad volgen.
37. Op de Oldenzaalsedijk slaan we linksaf.

38. Vervolgens voorrangsweg oversteken en linksaf fietspad volgen.

39. We gaan de tweede weg rechtsaf de Koehorsterweg.

40. Bij landkruis rechtsaf Garnmelkeresweg volgen.

41. ln een bocht naar rechts slaan we linksaf en volgen de Handijksweg.

Laatste stukje weg is zand/grind pad.

42. Ap T splitsing linksaf Postweg.

43. Eerste weg rechtsaf Voortsweg volgen. Gaat verderop over in

Weerselerveldweg.
45. Op T splitsing rechtsaf via Gunnerstraat naar eindpunt van Olffen.

We hopen dat u een leuke fietstocht heeft gehad.

ORANJE COMnT WEERSELO


