
Almen – sluis Eefde ca. 12 km 

 
Vrij onbekende maar mooie bosrijke wandelroute naar sluis Eefde en vice versa. Leuk om hier het 
schutten van de schepen te kijken. Er is een restaurant in buurt aan de noordzijde van het kanaal. 
 
• Voor de kerk staand Dorpsstraat schuin rechts richting Harfsen nemen 
• U komt langs Ristorante Da Nonna Pippina en loopt zo het dorp uit 
• Over de Twentekanaalbrug eerste weg links (Scheggertdijk) 
• Eerste weg rechts (Wagenvoortsdijk)  
• Voor spoorwegovergang links bij bord ‘Welkom op oud Berkenroede’ 
• Rechtsaf bij T-splitsing (bij 2 palen aan beide zijden) 
• Bij volgende splitsing bij woonhuis rechtsaf richting spoorbaan 
• Zandweg links nemen 
• Bij splitsing rechts aanhouden  
• De eerste weg rechts (Wagenvoortsdijk) voorbijlopen (Niet het fietspad aanhouden!) 
• Na vrij scherpe bocht links pad inlopen tot aan het Twentekanaal (woonhuis laat u rechts liggen) 
• Rechtsaf langs de sluis lopen 
• Linksaf de sluis over 
• Vlak voor de brug over Groene Kanaal eerste weg linksaf (Molendijk) 
• U passeert een omkeerplaats voor auto’s 
• Voor het bosje is rechts een paardenweide met meteen daarna een pad rechts 
• U gaat dit pad in en loopt vlak langs een (woon)boerderij 
• Op de T-splitsing (Almenseweg) rechtsaf 
• Na brug en spoorwegovergang linksaf 
• Deze weg volgen tot T-splitsing en hier linksaf (Binnenweg) 
• Weg vervolgen over spoorwegovergang en Groene kanaal 
• In de bocht als het ware rechtdoor 
• Het eerste voetpad links bij bord ‘Opengesteld’. 
• U loopt eerst door een beukenlaan, vervolgens tussen akkers door een bos waarna u 
  het eerste pad rechtsaf neemt. 
• Aan het einde van de akker rechtsaf tot aan de verharde weg (Binnenweg) 
• Linksaf 
• Na 110m eerste klinkerweg rechts en na ca. 50 m slaat u linksaf het voetpad in. 
• Deze volgt u en meteen na het passeren van een verharde weg loopt u langs de sloot verder. 
  Deze loopt parallel aan de Whemerweg. 
• Verharde weg uitlopen terug naar de kerk in Almen 
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http://www.gorssel.nl/erop-uit/11-erop-uit/261-sluis-eefde
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1692800

