
Wandelen en fietsen met de Twentse Boerin
Wezel wandel- en fietstocht (19 km)

Afkortingen:
LA = linksaf
RA = rechtsaf
RD = rechtdoor

1. We verlaten Zuivelboerderij Effink LA.
2. Na ± 800 meter LA, fietspad.
3. Het fietspad volgen tot over het spoor en direct bij het groene hek RA.
4. Dit fietspad volgen langs het spoor en het laatste stukje langs het kanaal.
5. Aan het einde fietspad LA het kanaal over, (Stokkummerweg deze gaat over in de  

Raadhuisstraat).
6. Na ± 100 meter RA door een hek van ijzer (Sterrebos).
7. Loop door tot de Johannes Kerk en ga RA (Lochemseweg).
8. Na ± 60 meter LA, (Odammerweg, deze weg gaat over in een fietspad).
9. Aan het einde fietspad LA, (Wilgemansweg).
10. Aan het eind van de weg de Borculoseweg oversteken, (Oude Borculoseweg),
      na ± 500 m ziet u Erve de Wezel.
11. Vanaf erf :”Erve de Wezel” LA, (Oude Borculoseweg).
12. Aan het eind van de weg de Borculoseweg oversteken (Wilgemansweg).
13. Loop de Wilgemansweg af tot ± 60 m over de Regge, hier LA (bij huisnr. 6) een zandpad.
14. Na het tweede bruggetje op de T-splitsing RA,
      (na ± 300 meter komt u over het erf van een verbouwde boerderij).
15. De kruising oversteken (bij huisnummer 5).
16. Dit zandpad volgen en bij de tweede kruising RA.
17. Bij Café “De Vierspong “ de grote weg oversteken richting Markelo.
18. Deze weg volgen tot over het Twentekanaal en hier meteen LA , dit is een fietspad.
19. Fietspad volgen, eerste zandpad RA (bij een groen hek).
20. Loop tot over het spoor en daarna de eerste verharde weg LA.
21. Na ± 60 meter RA, (Welmersweg).
22. Volg deze weg tot een V-splitsing, rechts aanhouden (de Veldstadsweg).
23. Deze weg uit lopen tot T-splitsing, hier RA, (Ensinkgoorsdijk).
24. Deze uit lopen tot Hoestinkhof, links van de weg. Hier is de eerste stop!
25. Vervolg de route via de parkeerplaats van de Hoestinkhof, ga hier RA het fietspad op.
26. Bij T-splitsing LA (richting Stokkum).  
27. Na ± 150 meter de weg oversteken (Stokkumerweg). U wandelt door buurtschap Stokkum.
28. Bij de Brinkweg, LA.
29. Brinkweg volgen tot Stokkumerweg, hier LA.
30. Na ± 50 meter RA, (Twikkelerweg).
31. Ga bij de tweede weg LA, (Driebelterweg).
32. Bij het tweede bospad RA.
33. Aan het einde van het bospad RA.



34. Aan het einde van het bospad LA (zandpad).
35. Bij het eerste bospad RA.
36. Aan het einde van het bospad RA, een verharde weg.
37. Aan het einde weg recht oversteken, een zandpad.
38. Aan het einde van de zandweg LA.
39. Bij de eerste boerderij rechts U nadert Zuivelboerderij Effink.
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