Fietsroute
Afstand: 18 km
ca. 1 uur

b Ommetje Rossum - Volthe
Startpunt op het Thijplein bij de Gerstemaaier.
Steek het Thijplein over richting de
basisschool. Zowel de school als de straat
heet Kerkewei. U passeert de Rossumerbeek.

Na ca 1 km ziet u bij de bosrand de
Voltherbeek en een rustbankje. Ga hier
linksaf het verharde fietspad op.

Bij de T-splitsing linksaf en 25 meter verderop
rechtsaf, Mr. Plegtstraat.

Einde fietspad bij het kanaal Almelo-Nordhorn
gaat u linksaf. In 1887 is dit kanaal gegraven en de
Voltherbeek gaat via twee duikers onder het kanaal
door om aan de andere kant zijn loop te vervolgen.

Einde weg linksaf en eerste weg rechtsaf,
Pierikspad.

U steekt het pittoreske bruggetje over
en u vervolgt de weg linksaf.

Onder fietstunnel door en dan rechtsaf,
fietspad op, Esweg.

Na ca 250 meter bij een rustbankje gaat
u rechts het bos in (geen echt fietspad).
Na een bocht naar rechts komt u bij
een Twents landhek. U staat nu voor
de Hunenborg. Zie infobord.

Einde Esweg linksaf fietspad volgen.
Einde fietspad rechtsaf, Everlostraat.
Eerste weg linksaf, Havezatheweg.
Einde asfaltweg rechtsaf, fietspad op, Goorweg.
Fietspad gaat over in een asfaltweg, deze volgen.
Bij ANWB-paddestoel 22309 linksaf,
Everlostraat.
Kijk op
www.dorpsraadrossum.nl
voor meer gratis ommetjes
en foto’s.

Eerste weg rechtsaf, Vogelpoelweg.
Fietspad op na huisnummer 8.
Einde fietspad rechtdoor, Ekelhofsveldweg.
Bij de picknicktafel kunt u even afstappen
en het bospad op. U komt dan bij twee
kikkerpoelen.

We gaan weer terug naar de brug, het kanaal
weer oversteken en nu rechtsaf het fietspad
op. Na 50 meter ziet u een infobord over
Natura 2000 (Life-Ambition).
U volgt dit fietspad totdat u aan de linkerkant
een fietspad ziet, Laarweg. U fietst nu door
het Voltherbroek. Volg de Laarweg tot aan de
Wiekerstraat, T-splitsing. U gaat hier rechtsaf.
Bij kruising rechtdoor, Wiekerstraat volgen.
De Wiekerstraat maakt een bocht naar links
en naar rechts.
Bij het Mariakapelletje linksaf, Esweg.
Bij fietstunneltje rechtsaf, fietstunnel
onderdoor, linksaf.
Bij T-splitsing linksaf en weer rechtsaf,
Mr. Plegtstraat.
Eerste weg links en meteen weer rechtsaf.
U komt weer op het Thijplein.

