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Wandeltweedaagse Krikkenhaar 
van Delden naar Almelo vv 
Totaal 36,6 km 
 

DAG 1, 16,3 KM 
De route start bij het station in Delden, gaat door het 
centrum en voert dan door het landgoed Twickel met tuin 
en park en een bijzonder goed bewaard gebleven 

kleinschalig landschap, langs het kasteel en de 
Noordmolen. Kruist de A1 en gaat door de weilanden naar 
Bornerbroek. U komt  langs de Doorbraak een nieuwe 
waterloop en tevens ecologische verbindingszone, tot het  
Nivon-natuurvriendenhuis Krikkenhaar, waar u kunt 
overnachten. www.nivon.nl/krikkenhaar. 
 
DAG 2, 19,1 KM 
Vanaf Nivon-natuurvriendenhuis Krikkenhaar gaat de route door de weilanden, steekt de 
spoorlijn Almelo – Hengelo over en slingert langs Zenderen, komt langs het 
Carmelitessenklooster met een fraaie kruiswegstatie. Na de N743 overgestoken te zijn een klein 
stukje richting Borne. Later ook langs de Bornse beek en de Oude Bornse beek en de Loolee 
waar aan de overkant het begin van de Doorbraak te zien is. De route voert via de Gravenallee 
over het landgoed recht naar huize Almelo. Daarna door het aardige oude centrum naar station 
Almelo. 
 
MARKERING 
Vanaf Delden tot de Schievenweg volgt de route de loop van het Overijssels Havezatenpad en is 

dus witrood gemarkeerd. Bij Zenderen loopt u over een stuk Marskramerpad (ook wit-rood) en 
bij Almelo loopt u ook af en toe over een stukje Twentepad (geel-rood gemarkeerd). Tussendoor 
komt u de routes van het Twentse Wandelnetwerk tegen die met gekleurde pijltjes zijn 
gemarkeerd. Het beste oriënteert u zich daar op de wandelknooppunten, die door een letter en 
een getal worden aangeduid. U hebt dan wel de routebeschrijving en de kaart nodig waarop de 
knooppunten zijn aangegeven. De route is in twee richtingen beschreven, u kunt dus zowel in 
Delden als in Almelo beginnen. 
 

Natuurvriendenhuis Krikkenhaar 
Tussen de coulissen van houtwallen en essen in het Twentse landschap ligt Krikkenhaar. 
Het huis ligt op een beschutte haar (zandrug) met een bos van 4 hectare. Het is goed toeven in 

de zonnige serre en in de intieme kleine zaal. De grote zaal is erg geschikt voor groepen. De 
slaapvleugel met 50 bedden heeft voorzieningen voor rolstoelers. Buiten is een speeltuintje met 
een zandbak, een volleybalveld en een kampvuurplaats en een barbecue. In het huis vindt u 
documentatie over de natuur en de cultuur van Twente. Naast het huis vindt u de 
vakantiehuisjes ’t Krikske en Op den Haar. 
 
Reserveren kan via https://krikkenhaar.nivon.nl  
De aanmeldsecretaris is te bereiken via 06-18791152 
Wilt u binnen acht dagen overnachten? Bel dan direct met de 
huiswacht in Krikkenhaar. 
088-0990964 dan wel 074-3841820 

ROUTEBESCHRIJVING 

https://krikkenhaar.nivon.nl/
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DAG 1 DELDEN - NIVON-NATUURVRIENDENHUIS KRIKKENHAAR  
(KAARTEN 10 EN G) 
 
KAART 10  
—> (vanaf station Delden rechtsaf en op driesprong linksaf, Dr. Gewinstraat) 10 Dr. 
Gewinstraat volgen en op driesprong rechtdoor, Zuiderhagen. Op kruising rechtdoor, 
Noorderhagen, en gelijk rechtsaf, Rentmeesterslaantje. Na de Laartunnel op driesprong links 
aanhouden. Einde linksaf, Twickelerlaan, tot pal voor kasteel Twickel. Hier rechtsaf. Na de 
tweede brug linksaf over een bospad. Op splitsing rechts aanhouden en daarna rechtdoor, 
bospad volgen. Op kruising (vlakbij asfaltweg), linksaf. Langs de slagboom, de asfaltweg schuin 
naar rechts oversteken en opnieuw langs een slagboom een bospad ingaan. Op kruising met 
verharde weg (bij T02) linksaf (samenloop met Marskramerpad) en na de Noordmolen rechtsaf, 
IJsbaanweg (einde samenloop met Marskramerpad). Op splitsing rechts houden, 
Meijerinkveldkampsweg. Einde weg linksaf, richting Bornerbroek (Secr. Engelbertinkstraat). 
Rechtsaf bospad parallel aan de weg en voor de Almelose Brug G, scherp rechtsaf, Schievenweg, 

zandweg met fietspad.   
 
 

<— G Bij Secr. Engelbertinkstraat 7 en 9 rechtsaf, wordt later Meijerinkveldkampsweg en gaat 
bij splitsing over in IJsbaanweg. Die volgen tot de Noordmolen. Daar linksaf (samenloop met 
Marskramerpad). Voorbij twee boerderijen, bij T02, rechtsaf bospad in (einde samenloop met 
Marskramerpad). Aan het eind langs een slagboom, asfaltweg schuin naar links oversteken en 
aan de overzijde langs een slagboom het bospad in. Op de kruising rechtsaf en dit bospad 
volgen, zijpaden negeren. Aan het einde op verharde weg rechtsaf en over de brug rechtdoor 
tot kasteel Twickel. Hier linksaf. Schuin rechtsaf (Rentmeesterslaantje). Door de Laartunnel en 
aan het eind linksaf, Noorderhagen. Rechtdoor kruising oversteken, Zuiderhagen. Op splitsing 
rechtdoor, Dr. Gewinstraat. Einde rechtsaf station Delden.  
 
 
Kijkpunten kaart 10 
1 Zoutmuseum 
Aan de Markt in Delden is het Zoutmuseum gevestigd. Het museum schetst de geschiedenis van de 
zoutwinning in de omgeving van Delden en Boekelo. De baron van Twickel boorde in 1885 op zoek naar 
drinkwater bij toeval een zoutlaag aan.  
 
2 Twickel 
Kasteel Twickel is het middelpunt van het grootste landgoed in Nederland. Informatie over het landgoed, 
de te bezoeken tuinen en andere bezienswaardigheden op www.twickel.nl. 
 
3 De Wendezoele 
Twickelboerderij Brinkate aan de Twickelerlaan heeft een museumfunctie, onder de naam Wendezoele. 
De museumboerderij toont het Twentse plattelandsleven tot de jaren vijftig. 
 
4 Noordmolen 
De Noordmolen op Twickel is een volledig gerestaureerde oliemolen uit 1325. De molen heeft een 
fundering van Bentheimer zandsteen en is van het type onderslagmolen. In de gerestaureerde oliemolen 
is het authentieke persproces van lijnzaad tot olie te bekijken.  
 
 
 
 
VERVOLG ROUTEBESCHRIJVING DAG 1 
KAART G 

—> Vanaf dit punt geen markering meer. Op zessprong 2e weg links, zandweg, 
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Arkmansweg. Aan het eind voor slagboom zandweg linksaf, Stovelerweg, wordt later asfaltweg. 
Einde weg rechtsaf, Grote Looweg, viaduct over A1. Na viaduct eerste weg rechtsaf, 
Doodsdwarsweg. 250 m na huisnummer 35 bij bordje ‘Particulier terrein’ linksaf gele pijlen 
volgen door weiland. Na 100 m dam over en langs klaphek verder langs rand van weiland. Voor 
weiland rechtsaf pad volgen door houtwal. Pad tussen hoge eiken door. Einde pad bij woonhuis 
grote boerderij, door metalen hekje rechtsaf oprit aflopen naar provinciale weg. Einde oprit 
linksaf over fietspad langs provinciale weg. Direct na Theresiahof, rechtsaf, over 
parkeerterrein, verhard voetpad (P50). Eerste voetpad linksaf. Op splitsing zandpad achter 
huizen volgen. Op kruising met verharde weg rechtsaf door woonwijkje. Op splitsing rechtsaf. 
Einde weg op Maatkampsweg rechtsaf, verharde weg, wordt na 100 meter zandweg met 
fietspad. Op kruising rechtdoor richting Tusveld/Zenderen P53 (einde gele markering). 
Rechtdoor viaduct over (A35). Onderaan viaduct bij P25 scherp rechtsaf, asfaltweg. Dan na 25 m 
bij landhek linksaf, voetpad volgen. Door klaphek rechtdoor naar brug. Rechtsaf 
voetgangersbrug over, dan door klaphek rechtsaf, verharde weg. Na 100 meter linksaf oprit 
Nivon-natuurvriendenhuis Krikkenhaar. H 
 

<— Vanuit oprit Krikkenhaar H rechtsaf. Na 100 meter linksaf klaphek door (P24). 
Holtermanbrug over de Doorbraak. Linksaf langs de Doorbraak tot eind, door klaphek en pad 
volgen. Einde langs landhek. Op verharde weg linksaf (P25) viaduct over (A35). Op splitsing met 
Krikkenven rechtdoor langs sportveld. Op kruising rechtdoor, Maatkampsweg, wordt  zandweg 
met fietspad. In woonwijk linksaf, De Mors. (Vanaf hier gele pijlen volgen tot Bolscher landen.) 
Eerste weg rechtsaf. Bij P52 linksaf bospad. Bij school pad naar links volgen (Brookerschoolpad). 
Links aanhouden. Na parkeerplaats van Theresiahof op verharde weg linksaf. Weg oversteken 
naar fietspad. Na einde bebouwde kom eerste inrit rechtsaf (nr. 13) naar boerderij, erve 
Bolscher. Voor metalen hek linksaf. Door metalen hekje voetpad volgen door bos en weilanden 
tot verharde weg, Bolscher landen, wordt Doodsdwarsweg (gele route gaat linksaf). Verharde 
weg rechtdoor volgen. Einde weg linksaf, omhoog over viaduct A1. Linksaf Stovelerweg, wordt 
zandweg. Einde weg rechtsaf Arkmansweg tot zessprong. Op zessprong tweede weg rechts 
Schievenweg, zandweg met fietspad, tot 100 meter voor viersprong bij brug, hier linksaf 
ruiterpad. Pad volgen tot verharde weg, Secr. Engelbertinkstraat. G Hier linksaf en rood-witte 
markering van Overijssels Havezatenpad volgen naar station Delden, kaart 10. 
 
Kijkpunten kaart G 
 
1 De Doorbraak 
De Doorbraak is een kunstmatige beek met een lengte van ongeveer 13 km met een 
bedding van gemiddeld 75 m breed - aangelegd om het lager gelegen Almelo en 
Bornerbroek - te vrijwaren van overstromingen bij extreme regenval. De aanleg duurde ruim 12 jaar en 
kostte ongeveer 50 miljoen euro. In september 2016 werd de zandrug voor Krikkenhaar doorgegraven en 
kon het water stromen. 
De Doorbraak ligt in de ecologische verbindingszone die de Sallandse Heuvelrug met Noord-Oost Twente 
verbindt. Dieren kunnen ongestoord van het ene natuurgebied naar het andere trekken. Langs de 
Doorbraak zijn zeven sculpturen te zien van de kunstenaar Rinus Roelofs die in “abstracte vorm de 
verhalen van de beek vertellen”. 

 
2 Ecopassage 
Nadat u vanuit Krikkenhaar de Maatkampsweg bent overgestoken gaat de route linksaf. Op dat punt 
rechtdoor ligt in het verlengde van het pad een verhoogd kijkpunt waar u vanachter een manshoog van 
hout opgetrokken schot een goed overzicht krijgt over de Doorbraak en de passage onder de A35. De 
ecopassage waarborgt het water en het wild een onbelemmerde doorgang onder de snelweg. 

DAG 2 NIVON-NATUURVRIENDENHUIS KRIKKENHAAR - LOOLEE -  
STATION ALMELO (KAARTEN H en I) 
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ROUTEBESCHRIJVING Kaart H 

—> Volg vanaf het parkeerterrein van Krikkenhaar H de oranje route van Krikkenhaar (langs het 
huis). Na vennetje brugje over en linksaf. Na 300 m linksaf brugje over en direct rechtsaf op 
verharde weg, Joostinksdijk. Bij huisnr. 2 rechtdoor, zandweg, blijft Joostinksdijk. Op kruising 
met verharde weg rechtsaf (kapelletje) P23. Na 80 m linksaf door hekje langs weiland oranje 
route, slingerend langs weilanden, volgen tot verhard fietspad. Bij fietspad rechtsaf, volg oranje 
pijl.  
Let op: vanwege spoorweg afsluiting is de route gewijzigd, zie dikke rode lijn op de kaart. 
Voor spoorlijn rechtsaf (fietssnelweg). Aan het einde op kruising het Hag recht oversteken. In 
eerste bocht naar rechts linksaf bruggetje over en langs water onder het spoor doorgaan. ( Rood 
witte markering van het Marskramerpad volgen). Rechtsaf over tweede brug en pad volgen. Op 
verharde weg linksaf. Op T sprong rechtsaf, Esweg .  
Na huisnr. 8 linksaf, Riesakkers P67 (rood-witte markering Marskramerpad volgen). Op splitsing 
linksaf, Carmelitessenweg P68. Zandweg met fietspad wordt asfaltweg. Einde weg linksaf. Op 
rotonde rechtsaf richting Hertme. Na 300 m, bij restaurant Het Seminar, rechtsaf, Oude 
Bornseweg P33, rood-gele markering volgen (Marskramerpad gaat rechtdoor). Na 1 km linksaf, 

zandweg, Hilbertsweg. Op kruising linksaf (rode pijl). Op splitsing rechts aanhouden (rode pijl), 
Klumpertsweg. Einde weg linksaf, Oude Bieffel langs Bornse Beek Q21. Schuin rechtsaf brug over 
Q14. Einde weg rechts, asfaltweg Q40, rood. Eerste weg rechtsaf, Hertmerweg. Direct na brug 
linksaf graspad langs beek Q13 groen. Bij eerstvolgende brug linksaf brug over, linksaf verharde 
weg. Op kruising rechts-links en brug over, Bruggemansweg (rode pijl) Q11. Op splitsing rechtsaf 
Strootdijk. Bij Q42 rechtdoor (links Prinsendijk). Op voorrangsweg (N744) rechtsaf over fietspad. 
Volgende kruising linksaf (Bekkingvelderweg). Over de brug I linksaf, graspad langs Loolee. 
 
 

<— I Na stuw over graspad langs de oever verder. (Na ca. 1800 m rechts begin van Bornse Beek, 
Doorbraak, Wezenbeek.) Op de verharde weg rechtsaf, brug over, Bekkingerveldweg. Deze 
volgen tot Albergerweg, N744. Oversteken en rechtsaf over fietspad. Na de brug linksaf, 

Strootdijk. Bij Q42 (Prinsenweg) rechtdoor. Eerste weg linksaf Q16 Bruggemansweg. Over brug 
Bornse Beek (Q11) rechts en direct weer linksaf Bothorsterweg in. Einde over brug Q10/39 
rechtsaf graspad langs de oever. Einde brug over naar rechts Hertmerweg Q13. Einde linksaf. Bij 
brug rechts Q14 links aanhouden Oude Bieffel, Bornse Beek oversteken en langs andere oever 
verder gaan. Bij Q21 eerste weg rechtsaf Klumpertsweg, rode pijl. Bij splitsing links aanhouden. 
Eerste kruising rechtsaf Hilbertsweg. Einde rechtsaf Oude Bornse weg. Einde bij restaurant 
Seminar linksaf P33 rood. Rotonde Q66 aan de linkerkant oversteken en op de parallelweg 
linksaf. Eerste weg rechtsaf Carmelitessenweg, langs klooster. Op splitsing rechtdoor Riesakkers 
P68 (markering wit-rood Marskramerpad).  
Let op: vanwege spoorweg afsluiting is de route gewijzigd, zie dikke rode lijn op de kaart. 
Einde bij P67 linksaf, doodlopend. 50 meter voor het spoor rechts gravelpad. Over bruggetje en 
langs het water onder het spoor door. Linksaf over tweede bruggetje en op verharde weg 
rechtsaf langs het spoor. Kruising met het Hag oversteken. Rechtdoor op fietssnelweg (F35). Bij 
einde verharding linksaf op betonnen fietspad langs Tusvelder leiding. (oranje route volgen tot 
natuurvriendenhuis Krikkenhaar). Na 200 m rechtsaf betonnen fietspad op. In bocht naar rechts 
linksaf over de Kleine Doorbraak pad door weilanden volgen, klaphekjes passeren, tot verharde 
weg. Hier rechtsaf langs hek. Eerste weg linksaf bij kapelletje P23 Joostinksdijk, zandweg wordt 
voor boerderij verharde weg. Na boerderij (Kenkhuis) door metalen hek bocht naar rechts. Na 

140 m linksaf bruggetje over sloot oversteken en gelijk naar rechts P54. Eerste bruggetje 
rechtsaf en terrein van natuurvriendenhuis Krikkenhaar op. Pad met oranje pijlen volgen tot 
Krikkenhaar. H 
 
Kijkpunten Kaart H : 
 
1 Elhorst Vloedbeld. Oorlogsmonument. 
Op landgoed Elhorst Vloedbelt kwam ondanks heftig verzet toch een vuilstortplaats. 
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2 Carmelitessenklooster in neogotische stijl van de zusters Carmelitessen. 
 
3 Voormalige havezate Weleveld 
Niets is over van de havezate. Wel staan er 35 levensgrote stalen figuren die een indruk geven van de 
wereld van de eerste bewoners van het landgoed. 

 
VERVOLG ROUTEBESCHRIJVING DAG 2 KAART I  
 
—> I Volg graspad langs Loolee ca. 3 km. (links is na 1200 m de verbinding met de doorbraak te 
zien) Bij voorrangsweg links/brug over Loolee, rechtsaf Bolkshoeksweg in. Bocht naar links, 
rechts en weer links, einde weg linksaf, Gravenallee. Bij huisnr. 18, voormalige tol, linksaf. Vlak 
voor boerderij rechtsaf, bospad. Einde pad linksaf, verharde weg, Gravenallee. Einde weg 
linksaf over parallelweg. Bij verkeerslichten rechtsaf oversteken en rechtdoor richting Centrum. 
Na 100 m rechtsaf, klinkerpaadje. Langs Huize Almelo met de bocht mee naar links. Rechts om 
de kerk en na het Kerkplein schuin linksaf een smal straatje in, Hof van Gülick, wordt na 
parkeerterrein, Het Kolkje. Eerste weg rechtsaf (bij huisnr. 14) De Molenstreng. Koornmarkt 

schuin oversteken en door De Galerij (winkelpassage). Centrumplein/De Waag oversteken en 
Wierdensestraat volgen tot eind, daar rechtsaf richting station Almelo. 
 
<— Vanuit station rechts aanhouden tot na het eind van de fietsenstalling. Oversteken naar links 
en Wierdensestraat in. Einde De Waag/Centrumplein schuin oversteken, Galerij (passage). 
Koornmarkt schuin naar links oversteken, De Molenstreng in lopen. Einde linksaf Het Kolkje, 
wordt na parkeerplaats Hof van Gülick. Einde linksaf langs Grote Kerk, Kerkplein. Door poort 
rechtdoor Herengracht. Einde rechtsaf Gravenallee. Links om huize Almelo heen, klinkerpad tot 
Hofstraat. Linksaf tot Van Rechteren Limpurgsingel, deze bij verkeerslichten oversteken. Aan de 
overkant over de parallelweg naar links gaan tot Gravenallee, hier rechtsaf. Na weiland aan de 
rechterkant eerste bospad rechtsaf. Bospad volgen, bocht naar links, aan het eind bij een 
boerderij linksaf. Op Gravenallee t.o. huisnr. 18, voormalige tolhuis, rechtsaf Gravenallee. 
Eerste verharde weg rechtsaf, Bolkshoeksweg. Bolkshoeksweg volgen, bocht naar rechts, naar 
links en weer naar links, tot brug. Voor brug linksaf de oever volgen (Twentepad) ca. 3 km. I 
 
Kijkpunt kaart I 
1 De Doorbraak is een verbinding tussen de Loolee en de Regge. Ze volgt daarbij het spoor van 

de beekjes en stroompjes die er al eerder waren zoals de Tusvelder waterleiding, Bornerbroekse 
waterleiding, de Azelerbeek en de Bornsche Beek. De Doorbraak verbindt de verschillende 
stroompjes. Waar nodig zijn tussenstukken gegraven zodat er één geheel ontstaat. Even ten 
noorden van de ecopassage onder de A35 steekt ze door de hoge zandrug van het Krikkenhaar: 
de feitelijke doorbraak. 
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