
Start bij het kantoor van De Welle aan de Constantijnstraat, fiets
vanaf dit startpunt naar de stoplichten op het kruispunt van de
Albert Heijn en het politiebureau en sla rechtsaf de Grotestraat
op. Dit fietspad gaat over in Wierdensestraat, blijf dit fietspad
lang volgen. Ga rechtdoor op de eerste rotonde en ga tevens
rechtdoor op de volgende rotonde.
 
Bij de T-splitsing, sla linksaf de Anders Celsius straat in. Je fietst
hier Gemeente Wierden in, de straatnaam verandert hierdoor
weer in Nijverdalsestraat. Sla rechtsaf de Schapendijk in en fiets
door tot de eerste afslag. Sla linksaf de Heijkampsweg in, en fiets
door tot de weg overgaat in de Notterweg en ga hier rechtdoor
(links afbuigen). Fiets deze hele weg uit, aan het einde van de
weg slaat u rechts op de Y-splitsing de Ten Cateweg in. Fiets de
spoorweg over en ga aan het einde van de weg linksaf de
Stegeboersweg in. Sla de eerste weg rechts Huurneweg af, fiets
deze hele weg uit. Men noemt het hier De Huurne.
 
Neem de fietstunnel onder de N350 en ga links de Ypeloweg op.
Neem de eerste weg links Beverdamsweg, fiets deze hele weg
helemaal uit, sla linksaf de Kippershoekweg en neem het
fietspad rechts langs de Eksosche Aa. Steek de Ypeloweg over, en
blijf het fietspad volgen om de vijvers. Men noemt deze streek
Rectum-Ypelo. Dit fietspad ga je heel lang volgen, blijf hier
gewoon rechtdoor fietsen. Steek de Ypeloschoolweg over, blijf
fietspad volgen, steek de Enterweg over en blijf nog langer
volgen tot het bord Wijngaard Baan. 

Fietsroute
Notter, de Huurne naar Ypelo, door Rectum terug, circa 26km 

 

Hier sla je rechtsaf, volg de Kloostershoeksweg, links aanhouden
(ook bij ‘eigen weg’) daarna tweede weg rechts tot de Sluizendijk.
Steek deze over vervolg op de Zeggertweg. Aan het einde van de
Zeggertweg, neem je de tunnel om de N350 over te steken en
neem daarna de bocht scherp rechts om de Rijssensestraat op te
fietsen. Eerste weg links Grimbergerweg, ga over het wildrooster
en vervolg de weg verder. Let op! De Grimbergerweg rechts
aanhouden! Bij kruispunt Schapendijk, rechts het fietspad volgen
tot Bosweg, sla hier linksaf en blijf volgen.
 
Einde van deze weg linksaf de Notterweg op, dit heet buurtschap
Notter. Einde van deze weg linksaf de Schapendijk, en daarna
rechtsaf de Van Kregtenweg in. Neem de eerste weg rechts
Nieuwe Hoeksweg, deze uitrijden tot eind en dan rechtsaf de
Klokkendijk op. Tijdens dit stuk, rijd je de Gemeente Hellendoorn
weer in. Fiets de tunnel onder de Burgermeester Boersingel door,
de weg gaat nu over in de Boomcateweg. Volg deze weg (en houd
rechts aan). Na de cafetaria sla je linksaf de Bachlaan in, neem de
tweede afslag rechts de Beethovenlaan en ga direct weer rechts.
Bij het trapveldje ga je links het fietspad op, blijf volgen tot over
het fietsbruggetje, de weg gaat nu over in de Bleekweg. Neem de
eerste weg rechts, daarna eerste weg links de Mensinkweg en
deze uitrijden tot de Koninginnestraat. Hier rechts af en deze
blijven volgende. Ga einde links Constantijnstraat in en volg tot je
rechts weer bij De Welle uitkomt.


