
Fietsroute: Rondje Zenderen 
 

1. Via de Rondweg gaan we linksaf Borne in op de Europastraat. 

2. Waneer we langs de ovonde komen, gaan we rechtdoor langs het 

station. 

3. We slaan rechtsaf op de Azelosestraat om vervolgens linksaf te 

slaan op de Prins Bernhardlaan. 

4. Aan het einde van de straat, vlak voor de rotonde, gaan we linksaf 

de Zenderensestraat op. 

5. Op een gegeven moment slaan we linksaf De Baken in. Hier 

komen we langs Mariakapel De Zendersche Es. 

6. We gaan rechtsaf De Berg over om vervolgens linksaf via de 

Riesakkers nog eens linksaf te slaan om op de Esweg te komen. 

Deze weg rijden we uit om langs de Koolzaadvelden te fietsen. 

7. We komen langs Erve Hondenborg en slaan op de 

Bornerbroeksestraat rechtsaf. 

8. Vervolgens slaan we rechtsaf de Retraitehuisweg in. We komen 

langs hotel de Zwanenhof en vlak bij het spoor komen we langs 

een herdenkingsmonument uit de tweede wereld oorlog. Er stond 

hier een uitvalsbasis van verzetsstrijders uit de tweede wereld 

oorlog. 

9. We gaan rechtsaf het spoor onderdoor. Pas op, de tunnel is slechts 

1mtr60 hoog. Dus afstappen, en stoot je hoofd niet! 

10. Hierna gaan we rechtsaf de Esweg op en gaan we linksaf de 

Riesakkers op. Deze wegvervolgen we om langs het Klooster te 

komen. Bij de Zenderensestraat gaan we linksaf, naar de rotonde. 

Hier steken we rechtsaf de Zenderensestraat over en gaan langs de 

kerk de Hertmeweg op.  

11. Uiteindelijk komen we de Bornsche beek over en slaan we rechtsaf 

de Oude Bieffel in. Hier komen we ridders tegen. 

12. We fietsen de Oude Bieffel helemaal uit om in Borne te komen. 

13. Hier slaan we linksaf de Stroom-Eschlaan in en gaan uiteindelijk 

het fietspad Korenpad rechtsaf op.  

14. Dit fietspad gaat langs de Weideplas, een mooi Borns park. 

15. Bij de Weerselosestraat steken we rechtover en gaan daar het 

volgende fietspad op de wijk in. Bij de T-splitsing slaan we rechtsaf 

om op de Deurningerweg uit te komen. 

16. Deze volgen we om in Hengelo uit te komen. 

17. De Deurningerweg wordt de Bellefleur en die wordt de Visserij. 

Steek hier de Bornsche Beeklaan over via de fietssluis en ga verder 

rechtdoor om bij de Ikea uit te komen. 
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Medemogelijk gemaakt door 
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