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Hulsen – Hankate route                                (ca.  40 km)   
 

1. Vanaf  de camping rechtsaf, Verbindingsweg op. 

2. 1
e
 rechts, Zwembadlaantje volgen tot het kanaal. 

3. Rechtsaf aan de zuidkant van het kanaal blijven (Blikman 

Kikkertweg) 

4. Na zo‟n 3,5 km gaat u rechtsaf richting Luttenberg/Haarle, u fietst 

nu op de Maanweg. 

5. Na ca. 750 meter gaat u linksaf de Nieuwe Berkendijk op. 

6. De Berkendijk gaat over in de Steenhaarweg. 

7. Einde Steenhaarweg gaat u rechtsaf richting Luttenberg/Raalte 

8. U fietst nu op de Veldhuizerweg. 

9. Na zo‟n 750 meter (aan de rand van het bos) gaat u het fietspad op 

langs de Kathuizenweg. (linksaf) 

10. Einde fietspad linksaf dit blijft de Kathuizenweg. 

11. Na ca. 250 meter linksaf de Sanatoriumlaan op. 

12. Na de beklimming links aanhouden. 

13. Na de afdaling linksaf de Elerbergweg op. 

14. Na ca. 750 meter rechtsaf richting Daarle, het fietspad op langs de 

Nieuwe Twentseweg. 

15. U komt uit bij een “grote weg”dit is de Ommerweg, deze oversteken 

en het fietspad langs de Nieuwe Twentseweg vervolgen. 

16. U komt bij een verharde weg Ëelerweg”. Deze oversteken en de 

verharde weg vervolgen. U rijdt nu op de Nieuwe Twentseweg. 

17. Einde weg linksaf het fietspad op, u rijdt nu langs de 

Schuilenburgerweg. 

18. Nadat u de Regge bent overgestoken direct rechtsaf de 

Katenhorstweg op. 

19. Na zo‟n 1,5 km gaat de Katenhorstweg over in de Overwaterweg. 

20. Na deze overgang (na ca. 250 meter) gaat u rechtsaf het fietspad op 

richting Hulsen/Nijverdal.     
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14. Tweede weg linksaf, Domineeskamp. 

15. Doorrijden de Brugstraat in. 

16. Brug over en doorrijden tot aan de voorrangsweg, 

links spoor over, links aanhouden.  

17. Bij verkeerslichten oversteken en nagenoeg 

rechtdoor, Hooilandweg in. 

18. Einde weg rechtsaf, Steege. 

19. Eerste weg over de brug rechtsaf, Ten Haveweg. 

20. Eerste weg linksaf, Hottenvoortseweg. 

21. Einde weg rechtsaf en in grote bocht links 

aanhouden. 

22. Bij rijwielwinkel “de Grot”linksaf, Elskampweg. 

23. Na bocht in de weg 1
e
 weg links, Schanekampsweg. 

24. Einde weg rechtsaf, Veenweg. 

25. Einde weg rechtsaf. 

26. Doorrijden naar de camping.  
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Schanebroek route    15 kilometer 

 

1. Vanaf de camping linksaf de Verbindingsweg op. 

2. Einde weg links. 1
e
 rechts, Nieuwe Berkendijk. 

3. Voorrangsweg oversteken, rechtdoor. 

4. Eerste weg linksaf, Schaddeveldsweg, kruising rechtdoor 

5. Voorrangsweg linksaf is Ommerweg, voorbij café nieuw Hancate, 

eerste weg links, Kooiweg, wordt Glintweg. 

6. Op kruising rechtdoor, bij volgende kruising voorrangsweg 

oversteken weer rechtdoor, Zonnebloemweg. 

7. Eerste weg linksaf, Bergweg.   

8. Einde weg rechtsaf en eerste brug links voersteken en meteen 

rechtsaf. 

9. Eerste weg linksaf, Zwembadlaantje.  

10. Doorrijden naar de camping. 

 

Raarhoek route    30 kilometer 
 

1. Vanaf de camping rechtsaf Verbindingsweg. 

2. Op kruising rechtsaf, Nieuwstraat. 

3. Eerste links, tunnel onderdoor, weg oversteken en rechtdoor. 

4. Voor het kanaal linksaf, Posthoornweg. 

5. Bij driesprong rechts aanhouden, langs het kanaal. 

6. Bij brug rechtsaf, Oudetwentseweg, 2
e
 weg links = Berkendijk. 

7. Tweede weg linksaf, Berkendijkdwarsweg. Gaat over op de 

Hogebroeksweg. 

8. Bij kruising rechtsaf, Raarhoeksweg, 1
ste

 weg rechtsaf 

(Richterambtweg) doorrijden tot Harinkdijk rechtsaf. 

9. Harinkdijk afrijden, dan rechts. 

10. Voorrangsweg oversteken en rechtdoor. 

11. Over  spoorlijn eerste weg linksaf, Zwolsestraat. 

12. Op kruising, met bord Wijhe, rechtsaf. Meteen weer   

      linksaf, Westdorplaan.       
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21. Einde fietspad linksaf en na 15 meter direct weer 

rechtsaf het volgende fietspad op (langs de Tijhuiserve). 

22. Aan het eind van het fietspad rijdt u Hulsen binnen. 

23. In Hulsen bij de eerste kruising linksaf u gaat dan de 

G.H. Kappertstraat op. 

24. Na ca. 400 meter neemt u het fietspad langs de G.H. 

Kappertstraat die over gaat in Meester Werkmanstraat. 

25. Na ongeveer 4 kilometer komt u in Marle bij een 

“grote” kruising. U steekt deze over en vervolgt het 

fietspad nu langs de Hammerweg, richting Den Ham. 

26. Na ca. 850 meter gaat u linksaf de Leemkampsweg op. 

27. Aan het einde van de weg linksaf. U bent nu op de Zuid-

Kanaaldijk die over gaat in Noordelijke Kanaaldijk. 

28. Na deze overgang houdt u na ca. 250 meter links aan 

richting Hankate/Lemele. PAS OP: dus niet rechtdoor 

de Hancate weg op!!!!! 

29. In Hankate komt u bij een “grote” kruising u gaat hier 

rechtsaf het fietspad langs de Ommerweg op. 

30. Ommerweg oversteken. 

31. Na ca. 200 meter gaat u linksaf de Kooiweg op. 

32. De Kooiweg gaat over in Glintweg, deze blijven volgen. 

33. Aan het eind van de Glintweg steekt u over en gaat de 

Zonnebloemweg op. 

34. Na ca. 2 km gaat u linksaf de Bergweg op. 

35. Einde weg rechtsaf de Statumweg op. 

36. Heideparkbrug over, Heideparkweg op tot aan de 

Verbindingsweg (rechtsaf). En terug naar de camping. 
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Steile Oever route                          (ca. 32,5 km)  
 

 

1. Vanaf de camping rechtsaf, Verbindingsweg op. 

2. Weg volgen tot aan de Nieuwstraat, hier rechtsaf. 

3. Rechtdoor weg volgen tot aan het Kroonplein. 

4. U gaat in oostelijke richting de Kerkstraat op, deze gaat over in 

Statumweg. 

5. Zo‟n 500 meter buiten de bebouwde kom gaat u linksaf de Bergweg 

op. 

6. Einde weg rechtsaf de Zonnebloemweg op. 

7. Einde van de Zonnebloemweg rechtdoor de Glintweg op, deze gaat 

over in Kooiweg. 

8. Einde Kooiweg, weg oversteken en rechtsaf, na ca. 150 meter 

linksaf de Hancate 1 t/m 25 weg op. 

9. Na ca. 500 meter gaat u over het water (Regge) direct daarna linksaf 

het fietspad op.(afgesloten) 

10. Einde van het fietspad links aanhouden verharde weg op, u bent nu 

op de Grefeldijk. 

11. Na ca. 2 km gaat u rechtsaf de Doornsteeg op (richting Archem). 

12. Einde weg rechtsaf (richting Den Ham) dit blijft de Doornsteeg. 

13. Doornsteeg gaat over in Beukenallee, deze volgen in de richting van 

Ommen. 

14. Einde weg de snelweg oversteken en rechtsaf richting Ommen (u zit 

nu op de Lemelerweg). 

15. Bijna aan het eind van de weg moet u rechtsaf onder de snelweg 

door. (rechtdoor is verboden). 

16. Als u onder de snelweg door bent gaat u direct rechtsaf het fietspad 

langs Steile Oever op. 

17. Bij kruising met grote weg (Hammerweg) oversteken en het fietspad 

rechtdoor vervolgen (langs de Bergsteeg). 
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Zweefvliegveldroute             15 kilometer 
 

 

1. Vanaf de camping rechtsaf Verbindingsweg op. 

2. Eerste weg rechtsaf, Zwembadlaantje. 

3. Einde weg links, langs kanaal, kruising rechtdoor. 

4. Onder de tunnel door, rechts brug oversteken. 

5. Hier direct linksaf, Kanaaldijk Noord. 

6. Derde weg rechtsaf, Binnenweg. 

7. Einde weg linksaf, daarna einde weg rechtsaf. 

8. Eerste weg linksaf, Langsweg. 

9. 1
e
 weg rechts, daarna 1

e
 rechts, Kortersweg, wordt 

Vennenbergweg 

10. Weg blijven volgen tot kruising, hier rechts, 

Schaapskooiweg. 

11. Rechtdoor rijden tot aan voorrangsweg, oversteken en 

rechts 

12 .Bij kruising rechtdoor, voorbij café “Dalmshoeve”eerste  

      rechts, Goosdijk. 

13.Einde weg links, op driesprong rechtsaf. 

13. Weg blijven volgen tot voorrangsweg (niet oversteken)  

maar linksaf Deventerweg op. 

14. Deventerweg gaat over in Vilstersestraat. 

15. Brug over, rechtdoor de Dorpsstraat in. 

16. Doorrijden naar de camping. 
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Kastelen/Landhuis route           ca. 20 kilometer 
1. Vanaf de camping naar de Verbindingsweg, rechtsaf. 

2. Einde weg rechts, Nieuwstraat. 

3. 1
ste

 weg links, fietstunnel onderdoor, rechtdoor Schoolstraat 

4. voor het water linksaf, Posthoornweg. 

5. Bij brug rechts, over brug direct links, richting Krieghuisbelten. 

6. Verharde weg volgen tot T-kruising, rechtsaf, Raarhoekseweg. 

7. Op T-kruising linksaf, Berkendijk. 

8. Helemaal blijven volgen, bij verkeerslicht rechtdoor. 

9. Op Dorpsplein om de kerk gaan, borden volgen ‟t Nijenhuis. 

10. Van ‟t Nijenhuis kunt u de bouwhuizen en de tuinen bezichtigen. 

11. Als u uit de poort komt van ‟t Nijenhuis, linksaf. 

12. Op T-kruising rechtsaf, richting Liederholthuis. 

13. Op T-kruising rechtsaf, richting Den Alerdinck. 

14. Over spoorlijn direct linksaf. 

15. Rechtsaf, water over en verderop linksaf richting Den Alerdinck. 

16. Rechtsaf poort in, waarna u langs deze buitenplaats komt.  

17. Alsmaar rechtdoor rijden, tot u bij het viaduct komt. 

18. Onder viaduct door en rechtsaf langs kanaal, richting Lemelerveld. 

19. Bij brug linksaf. Op T-kruising rechtsaf, Slennebroekerweg. 

20. Slennebroekerweg blijven volgen, tot Blauwedijk, dan rechtsaf. 

21. Linksaf richting Rechteren, weg blijven volgen. 

22. Op Diezerstraat het fietspad op, richting Rechteren. 

23. Op splitsing links aanhouden richting Rechteren. 

24. u komt nu bij een voorrangsweg. Als u even linksaf gaat, komt u na 

ca. 200 meter aan een drukke weg, maar recht voor u ligt kasteel 

Rechteren. Even de moeite van een kleine omweg waard. 

25. Als u Rechteren gezien heeft, gaat u terug de Dalmsholterweg op. 

26. Blijven volgen tot splitsing, links aanhouden Schaapskooiweg, 

richting kaasboerderij Heileuver. 

27. Bij de kaasboerderij Heileuver rechtsaf, Vilstersedijk. 

28. Na ca. 2 km ziet u rechts het zweefvliegveld van Aeroclub Salland. 

29. U blijft de Vilstersedijk volgen en gaat terug naar de camping. 
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18. Einde fietspad linksaf richting Giethmen/Ommen, u 

fietst nu op de Bergweg. 

19. Einde van de Bergweg de “grote”weg Hammerweg) 

oversteken en rechtdoor het volgende fietspad op. 

Dit is het Giethemer Kerkpad. 

20. Einde fietspad gaat u linksaf de Oude Hammerweg 

op. 

21. Einde weg linksaf de Dalmsholterweg op. 

22. Na ca. 750 meter gaat u rechtsaf het fietspad op 

langs de Oude Raalterweg. 

23. Aan het einde van het fietspad gaat u rechtsaf de 

Dalmsholterdijk op. 

24. Na zo‟n 1 km. Gaat u linksaf de Goosdijk op. 

25. Goosdijk (verhard) blijven volgen tot einde van de 

weg. 

26. Einde van de Goosdijk linksaf de Dalmsholterweg . 

27. op. 

28. Einde weg rechtsaf de Langsweg op (richting 

Lemelerveld). 

29. Linksaf de Deventerweg op (vóór de „grote 

Deventerweg‟), deze gaat later over in de 

Vilstersestraat, deze blijven volgen tot Kroonplein. 

30. Dorpstraat – Nieuwstraat in en terug naar de 

camping. 

 

 

 

 

 

 

     Vlaamse Gaai 
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Luttenberg route  15 kilometer 
 

1. Vanaf de camping, Verbindingsweg rechtsaf. 

2. Weg volgen tot Nieuwstraat linksaf. 

3. Derde weg linksaf, Veenweg. 

4. Kruising oversteken, dan eerste weg linksaf, Schanekampsweg. 

5. Einde weg rechtsaf, Elskampweg. 

6. Eerste weg rechtsaf, Van Maurikstraat. 

7. Eerste weg linksaf, Van Rhementstraat. 

8. Eerste weg linksaf, Van de Kettenstraat. 

9. Einde weg rechtsaf, Harmelinkstraat, in de bocht links aanhouden, 

Heuvelweg. 

10. Tweede weg linksaf, Kerkpad. 

11. Doorrijden tot aan café Spoolder, van hieruit rechtsaf 

Butzelaarstraat. 

12. Eerste weg linksaf, Vondervoortseweg. 

13. Bij kruising rechtdoor, einde weg linksaf. 

14. in de bocht links aanhouden, Kathuizenweg op. 

15. dit gaat over op Mastenbroekweg en dan eerste weg rechts, 

Achtermateweg. 

16. Einde weg linsaf, Nieuwe Twentseweg. 

17. Einde weg rechtsaf en dan 1
ste

 weg linksaf, Grensweg.   

18. Eerste weg rechtsaf, Heideparkweg. 

19. 1ste
 links, Verbindingsweg en terug naar de camping. 
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Dalmsholte route  15 kilometer 
 

1. Vanaf de camping naar de Verbindingsweg, rechtsaf. 

2. Weg volgen tot Nieuwstraat, rechtsaf. 

3. Over het plein, linksaf. 

4. Onder het viaduct rechtdoor, Kanaaldijk Noord. 

5. Derde weg rechtsaf, Binnenweg. 

6. Einde weg rechtsaf, Brandweg. Einde weg linksaf 

Vilstersedijk. 

7. Eerste weg rechtsaf, Langsweg. 

8. Voorrangsweg oversteken en rechtdoor. 

9. Op de kruising  rechts, Ommerweg. 

10. Brug oversteken, rechtdoor, Heideparkweg. 

11. Einde weg linsaf, Grensweg. 

12. Eerste weg rechts, Ganzenweg. 

13. Eerste weg rechtsaf, Veenweg. 

14. Einde weg rechtsaf en doorrijden naar de camping. 
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