
365 Dagen Hart van Overijssel Routes - Borkeldroute 31 km. 
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1123836. 

RA = rechtsaf    LA = links af   RD  = rechtdoor 
 

Deze route wordt vooral gekenmerkt door zijn prachtige (on)verharde fietspaden, vergezichten en de glooiende 
landschappen van Borkeld en Elsenerveld. In het Elsenerveld zijn sporen van bewoning terug te vinden die dateren 
van 4000 voor Christus.  
 

1. Vertrek bij Jan Stam fietsverhuur  
2. RA en Waagweg vervolgen  
3. Op rotonde 2e weg rechts = Drostenstraat 
4. Einde fietspad RA en dan direct weer LA, dit fietspad vervolgen = Dikkesteensweg. 
5. Einde Dikkesteensweg LA = Rijssenseweg 
6. Bij rotonde RA provinciale weg oversteken daarna LA  richting Twenhaarsveld 
7. Bij bord ‘zwembad Twenhaarsveld’ RD (= klinkerweg en gaat over in zandweg, langs het spoor) 
8. Einde zandweg RA = Geskesdijk (na ± 300 mtr. rechts vijver met picknick plaats; zie foto onder) 
9. Bij kruising RD = Pasopsweg (deels verhard) 

          Hier begint het gebied De Borkeld Na ± 200 m. de 1e heuvel. Ook rondom ziet      
          u de heuvels van De Borkeld. 

10. Einde weg LA  
11. Na ± 500 mtr. schuin RA = Kappertsweg (zandweg); deze vervolgen bij 1e kruising  

U bevindt zich nu midden in het gebied De Borkeld. 
12. Einde weg RA = De Oplegger 
13. Op de brug over de rijksweg A1 kunt u zien dat deze snelweg een grote bocht maakt. Deze is zo aangelegd om 

de Jeneverbesstruiken te sparen.  
14. Bij bruin bord van SBB De Borkeld RA. Parkeerplaats oversteken, tussen de hekken door.  

Hier is informatiecentrum ‘n Witten. Links daarvan staat een verbouwde hooiberg; toiletten. 

                     
      Picknickplaats met vijver   Informatieplaats ’n Witten Hooiberg: toiletten 

15. Na het bezoek aan de ’n Witten weer terug naar de plaats waar u binnengekomen bent en ga RA 
16. Schuin tegenover nummer 14 en bij paal M99  LA bospad in 
17. Na schaapskooi (met info-bord) RD 

                     
18. Na ± 250 mtr. bij kruising met ander fietspad RA (‘120 graden, scherp rechts’; zie foto+pijl) 

Even later ziet u rechts een diepe kuil. Vroeger, toen het grondwaterpeil nog hoog stond op de Borkeld werd 
er in deze kuil gezwommen door de kinderen uit Holten.  

           
               Punt 18: rechts              Zwemkuil   

19. Bij scherpe bocht naar rechts fietspad volgen. Even later ziet u rechts een uitzichtpunt. Dit is een grafheuvel  

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1123836.


                     
20. Bij paddenstoelnummer 24476/001 RD, na ± 50 mtr door klaphek  

Verderop passeert u een uitzichtpunt “De Borkeld van hei naar wei” 

                     
21. Na klaphek komt u op een 5-sprong. Hier kunt u een aantal grafheuvels bewonderen. 
22. Ga RA (bordje Friezenberg)  deze weg volgen 
       Na ± 250 m. staat rechts wandelpaal 241. Loopt  u hier eens naar boven en u zult  
       versteld staan va het prachtige uitzicht.  

                     
Friezenberg: entree, uitzicht en grafheuvel 

23. Bij paddenstoelnummer 22405/001 LA. = Groningeresweg.  
24. Aan het eind van de weg RA = Bovenbergweg. 

Let u eens op de authentieke oude  boerderijen die hier nog staan. 
25. Aan het eind van de weg LA = Kemperweg. U bent hier bij Herberg De Kemper www.herbergdekemper.nl , waar 

u eventueel een lunch kunt gebruiken. Heerlijk terras (zie foto onderstaand) 
26. 1e straat LA = Apenbergweg (klimmen) 
27. Bij kruising met klinkerweg (paddenstoel nr. 70025/001)  RD    
28. Fietspad steeds vervolgen,bij scherpe bocht naar links, fietspad vervolgen 
29. Bij paddenstoel nr. 70026/001 RA 

Na ± 200 m. bij bankje: informatie over dit prachtige gebied. Iets verderop ziet u  links een Ecoduct.               
Deze verbindt het gebied De Borkeld met de Sallandse Heuvelrug 

           
   Herberg De Kemper    Ecoduct over de A1 

30.  Na fietsbrug RD = Oude Markeloseweg  
31. Bij verharde dwarsweg LA = Brekeldlaan 
32. Brekeldlaan volgen (klimmen) 
33. Bij voorrangsweg LA = Middeldijk.  Deze ± 2 km volgen 
34. Na ± 2 km half verharde weg RA = De Stikker 
35. deze volgen ook bij scherpe bocht naaar rechts  
36. 1e harde weg LA (bordje Borkeld volgen) 
37. Bij dwarsweg LA (bordje Borkeld volgen) 
38. Bij paddenstoel nr. 23001 harde weg volgen 
39. Deze weg blijven volgen en bij een scherpe bocht naar rechts. (bordje Borkeld volgen) 
40. Einde weg LA = Borkeldsweg 
41. Na ± 2 km. schuin RA = Schreursweg.  Bij De Koffiemölle kunt u een stop maken 
42. Bij kruising LA = Landuwerweg 

http://www.herbergdekemper.nl/


43. Bij kruising LA = Borkeldsweg (paddenstoel nr. 23649) 
44. Bij paddenstoel nr.23648 RA en direct weer RA = Pannenweg 

Na ± 50 m. De Lindenberg. Hier kunt u een stop maken .  
Ook is hier Emaillemuseum ’t Kuyerhuus gevestigd, zeker een bezoek waard.  

45. Na scherpe bocht naar rechts en ANWB-paal nr. 60665 LA,  de provinciale weg oversteken en LA 
46. Eerste weg RA = Kwintenweg 
47. 2e zandweg RA = Julekesweg 
48. Na scherpe bocht naar links 1e weg RA = fietspad (klimmen!) 
49. Bij klinkerweg en stenen bankje (uitzichtpunt Zuurberg; foto) LA Sprengenweg 
50. Bij dwarsstraat RA Aalpolsweg 
51. 1e harde weg LA = Zandvoortspad. Deze gaat later over in half verharde weg 
52. Einde weg RA en direct weer LA = Boschkampstraat. 
53. Aan het einde van de straat RA en direct weer LA. (tussen bibliotheek, Tastoe en de kerk) 
54. U komt nu op de Smidsbelt. (Nijkamp en Tastoe hebben heerlijke koffie en ijs) 
55. Dorpsstraat oversteken.  Neem de route tussen Albert Heijn (rechts) en foto ten Velde (links), voor de HEMA 

langs = Zwarte pad 
56. U komt op de Stationsstraat en gaat RA. en u komt voor het station langs 
57. Met de bocht mee naar rechts en na ± 100 mtr. ziet u rechts Jan Stam fietsverhuur. 

 
Mocht u nog behoefte hebben om deze dag af te sluiten met een heerlijke maaltijd kunnen we u Hotel-Restaurant De 
Swarte Ruijter www.swarteruijter.nl van harte aanbevelen (1,5 km. vanaf het start-finishpunt). De gehele week 
geopend; http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1123946. 
 

           
            Route naar De Swarte Ruijter         Hotel-Restaurant De Swarte Ruijter 
 

        
           Aanbevolen literatuur:  het boekje “DE BORKELD een natuurgebied om van te  
           houden” geschreven door Arie Langendoen. 
           Te koop bij boekhandel Heusinkveld in Holten ( naast foto ten Velde) 
 
 

 

 
Uitzicht Zuurberg   

http://www.swarteruijter.nl/
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1123946.


 
 
 

  


