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Fietsroute: Twekkelo / Usselo / Boekelo 

Routebeschrijving: 
1. We gaan via het Skatepark achter het station naar de Laan Hart 

van Zuid. Bij de kruising steken we over, gaan de brug over en 

onderaan gaan we links de Boortorenweg in. 

2. Ter hoogte van Boukalis, (De Oude Akzo) slaan we rechtsaf de 

Mensinkweg in. De Mensinkweg gaat over in de Grote Veldweg, 

die fietsen we uit en slaan dan rechtsaf de Haimerweg op. 

3. Hier komen we bij een brug over de A35, de Windmolenweg. We 

gaan de brug over en direct onderaan de brug steken we linksaf de 

Winterhaarweg in. Deze rijden we uit en gaan bij de Grolsch 

Brouwerij rechtsaf het fietspad op.  

4. We steken hier de weg recht over om op de Broekmaatweg uit te 

komen. De Broekmaatweg wordt een zandpad en bij de eerste Y-

splitsing, slaan we rechtsaf. Hierna slaan we al snel weer rechtsaf 

om op de Teesinklandenweg te komen. Aan het einde van deze 

weg kom je op een kruising met rechtdoor een doodlopend stuk. 

Wij slaan hier rechtsaf de Teesinkweg in en gaan naar Boekelo. 

5. In Boekelo gaan we rechtaf de Weleweg in en bij de 

Boekelosestraat slaan we linksaf. We gaan het spoor over en gaan 

rechts de Windmolenweg op en al direct weer links de 

Kwinkelerweg in. Deze weg blijven we volgen totdat we bij de 

Twence uitkomen. Hier veranderd de straatnaam in de 

Strootbeekweg.  

6. Bij het zonnepark slaan we rechtsaf de Oude Hengelosedijk in, 

deze weg gaat over in de  Boldershoekweg. Aan het einde van de 

straat gaan we rechtsaf de Diamantstraat op en slaan daarna 

linksaf de Boekeloseweg in. Deze rijden we uit totaan de kruising 

met de Breemarsweg en gaan rechtdoor de Laan Hart van Zuid op. 
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Medemogelijk gemaakt door 

 

 

 

 


