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 Fietsroute: 54 Diepenheim Borkeld             
Lengte: 54 Km   Karakter: vlak    gereden op 2 sept. 2020
Deze route is zo gemaakt dat u niet door dorpen komt.                                                 
Startpunt: Parkeerplaats via de inrit naast Goorseweg 24, Diepenheim 

Start vanaf de parkeerplaats:  Linksaf in richting centrum Diepenheim.

Minpuntjes: Na ongeveer 4 km komt er een behoorlijk smal, geasfalteerd, fietspad 
met een lengte van 450 meter, maar het probleem is dat er direct naast het fietspad 
een sloot (links) en rechts zeer rul zand is waardoor passeren van tegenliggers 
moeilijk is.  Even afstappen is dan het beste.
Bij 6 km komt er een stukje pad dat in droge tijden rul is, hier gaat het om ongeveer 
300 meter.

Omschrijving:
De route heeft veel afwisseling, fietsen naast de rivier, kanaal en door bos-heide 
gebied wisselt af met prachtige landelijke omgeving. Onderweg zijn er redelijk veel 
zitjes en zelfs horeca en “rustpunten” bij de agrarische sector is zo nu en dan 
aanwezig.

Dit is een .GPX route maar op een paar punten na ook als Knooppunten route te rijden.

Start Diepenheim richting knooppunt 38- 37- 36- 07- 06- 05- 09  98
tussen 98 en 99 gaat de GPX route iets anders maar u kunt 99 aanhouden.

99- 42- 45- 46- GPX route is hier iets anders, u gaat via 30-31  
01- 20- 39- 07- GPX route is hier iets anders, u gaat richting 34 (*)
Na het oversteken van de Goorsestraat nabij Hengevelde komt u op de Slotsdwarsweg
en vervolgens de Slotsweg (nog steeds is dit richting knooppunt 34)
Bij de driesprong van Oude Needseweg, Slotsweg en Weldammerstraat gaat u 
linksaf de Weldammerstraat volgen. Hierna 2e straat rechtsaf de Kleidijk in.
Bij de driesprong de Bekkendammerweg links volgen. U zit nu op de knooppuntroute 

naar punt 40 (richting watermolen Den Haller) 
De parkeerplaats waar uw auto staat is in richting 38 (Diepenheim).

(*) mocht dit te ingewikkeld klinken dan rijdt u gewoon richting 
Diepenheim via de borden.


