Start Cultuurhuus Braakhekke Schoolstraat 6a 7437 AE Bathmen
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Lengte 26 km

Bij verlaten van parkeerplaats Cultuurhuus Braakhekke linksaf de Schoolstraat in.
Eerste weg linksaf tot einde weg dan linksaf Gorsselseweg op fietsen.
Einde weg rechtsaf de Woertmansweg in.
Woertmansweg volgen tot 1e weg linksaf de Hoekmansweg in.
Hoekmansweg volgen tot over de Schipbeek dan rechtsaf het fietspad op langs de Schipbeek
op.
Fietspad langs de Schipbeek volgen tot stuw. Stuw oversteken en fietspad
( rechtdoor )Spitdijkspad volgen tot einde.
Einde fietspad linksaf dan weg oversteken dan linksaf fietspad volgen tot Holterweg.
Holterweg oversteken dan linksaf fietspad op richting Deventer .
Eerste weg rechtsaf Aarninksweg
Aarninksweg volgen, gaat over in Assinksteeg asfaltweg volgen tot Croddendijk hier linksaf.
1e weg rechts Brandkoeleweg in (zandweg)weg volgen tot einde weg (Oerdijk)
Hier linksaf Oerdijk
Gelijk weer rechtsaf de Schooldijk op weg vervolgen tot bocht
Rechts aanhouden de Koerkampsweg
Einde weg rechtsaf tot kruispunt in Lettele
Linksaf de Oerdijk op
Oerdijk volgen tot Oostermaatsdijk
Oostermaatsdijk op en gelijk linksaf de Klinkenweg op
Klinkenweg volgen tot 2e kruispunt
Hier rechtsaf Plompenmarsweg op rechtsaanhouden
Gaat over in Reilinkmarspad
Reilinkmarspad volgen op fietspad tot op de Marsweg rechts aanhouden
Fietspad vervolgen tot Holterweg
Holterweg oversteken ( kijk uit ) asfaltweg vervolgen tot zandweg Oude Postweg
Hier rechtsaf fietspad Gasthuisweg op fietsen
Linksaf de Apenhuizerenkweg op gaat over in zandweg met fietspad
Fietspad vervolgen tot Paalmansweg hier rechtsaf spoor over tot de Looweg
Looweg linksaf naar Loo
In Loo voor Rechtsaf de Baarhorsterdijk op tot kruispunt met fietspad

30. Hier rechtsaf fietspad Menopsdijk op.
31. Fietspad Menopsdijk vervolgen tot brug overbrug linksaf Schipbeek fietspad vervolgen langs
de Schipbeek tot de Schipbeeksweg
32. Schipbeeksweg rechtsaf daarna
33. 3e weg linksaf de Larenseweg in daarna
34. 3e weg linksaf de Schoolstraat

