Vereniging Westelijke Groene Long Almelo
Fietstocht Westelijke Groene Long (12 km)
Deze fietstocht brengt u langs de mooiste plekjes van de Westelijke Groene Long in Almelo en is zeker
de moeite waard!
 START bij Erve Pezie aan de Bellinckhofsdwarsweg nr. 3
 Als u voor Erve Pezie staat (met zicht op Erve Pezie) gaat u rechtsaf (zandpad)
 Vervolgens aan het einde van de weg linksaf, de Oude Wierdenseweg op (verharde weg).
 Ga de eerste straat rechts, Lage Weg, deze rechts aanhouden.
 Over de brug linksaf, het fietspad (zandpad) langs de Weezebeek.
 Ga bij de brug linksaf het Beeklustpark in.
 Over de brug het pad links volgen tot de uitgang van het park.
 Bij de Stadsboerderij Beeklust links en vervolgens over de brug rechts, Nieuwe Gravenweg.
 Na ongeveer 100 meter linksaf richting crematorium. Voor het crematorium rechtsaf langs het
water dit pad volgen (dit pad gaat deels door een klein bosje).
 Het pad komt uit op de Bellinckhofsweg, hier linksaf, daarna het pad volgen en einde van de weg
rechtsaf de Bellinckhofsweg in.
 Ga de eerste weg rechts, Knibbeldwarsdijk.
 Einde weg rechts de Knibbeldijk op.
 Daarna eerste weg links door de tunnel, na de tunnel linksaf, Grintweg.
 Kruising oversteken en bij T-Splitsing linksaf, Graslaan. De Graslaan gaat over in de Hooilaan.
 Links het fietspad op en einde fietspad rechtsaf, direct links het fietspad op naar De Fitis. Einde
fietspad linksaf.
 Na 200 m rechts omhoog de Leemslagenbrug over, tweede straat rechts (bordje doodlopend),
eerste weg rechtsaf (Zuidbroeksweg), pad volgen over het erf tot over het bruggetje van de beek
Nieuwe Graven en dan rechtsaf, Stokkelersweg.
 Deze volgen tot aan het kanaal. Hier linksaf, Buitenhaven West zijde, deze volgen langs de haven
en verder fietsen onder de brug en dan links, Badweg.
 Einde linksaf de brug over richting Almelo, over de brug rechts de tunnel door en gelijk linksaf de
volgende tunnel door, einde weg linksaf, Knibbeldijk loopt door in Wierdensestraat.
 Deze volgen richting Almelo, na de vijver eerste weg rechts, Bellinckhofsweg. Deze gaat over in
de Bellinckhofsdwarsweg. Deze volgen tot aan Erve Pezie, tevens EINDPUNT.

