
19 Aan het einde van de Gravenallee slaat u 
linksaf, volgt u de parallelweg en steekt bij de 
verkeerslichten over. Rechts ziet u nog 
enkele tuinkoepeltjes die vroeger bij het 
kasteel hoorden.

20 U gaat rechtdoor de Hofstraat in, links 
ziet u Huize Castello. 

21 Als u deze weg vervolgt, komt u vanzelf 
weer in het stadscentrum, tevens het einde 
van de route.

Wereldwinkel Almelo
Een leuke trendy winkel, die door vrijwilligers 
wordt gerund. Wij verkopen originele, vaak 
handgemaakte cadeaus en heerlijke 
levensmiddelen uit andere culturen, zoals 
India, Peru, Sri Lanka en Afrika. Onze 
producten zijn gemaakt met respect voor 
mens en milieu. Wij verkopen fairtrade 
producten, waardoor de producenten in 
ontwikkelingslanden  zoals zilversmeden, 
pottenbakkers en koffieboeren  langdurig 
een rechtvaardige prijs voor hun producten 
krijgen. Daardoor is er voor hen werk, kunnen 
kinderen naar school en krijgen zij kansen 
voor een menswaardige toekomst. Met uw 
aankoop helpt u hen daarbij. 

Ons adres:
Grotestraat 133 
(t.o. de bioscoop) 
7607 CH Almelo 
Tel. 0546 – 829649
www.wereldwinkelalmelo.nl 

Onze openingstijden:
Ma: 13.30–17.00 uur  
Di t/m zat: 10.00–17.00 uur.

Meer informatie over de handige 
meeneemflesjes vruchtensap: 
www.fairtrade.nl

Deze route wordt u aangeboden door Wereldwinkel Almelo

Wandelroute 
Almelo 

Op stap met 
fairtrade sap



Groene wandelroute  
Ca 7 km. 

Start en eindpunt: McDonald, Centrumplein, 
Almelo.

1 Vanaf de achterkant van Mc Donald gaat 
u het plein over (rechts ziet u het Waagge
bouw).

2 Op de splitsing gaat u rechtdoor over het 
bruggetje, de Schuttenstraat in en dan direct 
rechtsaf, de Prinsenstraat in. Hier kunt u een 
bezoek brengen aan het Stadsmuseum 
Almelo, dat u aan de linkerkant ziet. 

3 Vanuit het museum slaat u twee keer 
linksaf, zodat u op de Grotestraatzuid 
terechtkomt.  
In de Grotestraatzuid op nummer 133 
(tegenover de bioscoop) vindt u Wereldwinkel 
Almelo. Hier kunt u een heerlijk koel flesje 
Fair Trade Original vruchtensap in handig 
meeneemflesje kopen. Op nummer 182 

bevinden zich de Bolletje Winkel en de 
Koffie en Theeschenkerij. Boven de winkel is 
het Bakkerijmuseum De Meelzolder. 

4 Vanaf Bolletje loopt u terug tot de 
kruising met de Schuttenstraat. Geniet hier 
van een Jugendstil winkelpand met een 
prachtige gevel. Nog twee Jugendstilvoor
beelden vindt u na 100 meter in de Gro
testraatzuid nummer 102 en nummer 99, 
een pand uit 1908. Ook in deze straat vindt u 
de gevel van de Herensociëteit ‘Tot Nut en 
Vermaak’ uit 1889 dat nu in het Theaterhotel 
is opgenomen als restaurant. 

5 U loopt door tot aan de Koornmarkt. 

6 Ga hier rechtsaf, aan de overkant van  
de weg. 

7 U steekt het Kolkje over en u houdt links 
aan, de Gravenallee in. Rondom kasteel 
Huize Almelo op de Gravenallee zijn vele 
monumentale panden/gevels gerestaureerd.

 8 U loopt linksaf de Herengracht in (voor 
de kunstenaarsateliers/woningen) en 
rechtdoor langs de zijkant van de Nederlands 
Hervormde Kerk. U komt uit op het Kerk
plein. Aan de overkant, aan de rechterkant, 
in de Kerkengang, vindt u het Wevershuisje: 
een oude stadsboerderij. 

9 U volgt de Kerkengang verder en gaat 
aan het einde rechtsaf de Grotestraat in. 

10 Bij de Tkruising loopt u rechtsaf richting 
Ootmarsumsestraat, die u volgt tot aan de 
Vriezenbrug. 

11 Voor de brug loopt u rechts af langs het 
Kanaal AlmeloNordhorn. Dit kanaal werd 
aan het einde van de 19e eeuw met de hand 
gegraven! 

12 U vervolgt de route: onder het viaduct 
door (langs de ijsbaan) tot het 2e voetgan
gersbruggetje waar u rechtsaf gaat en het 
bospad volgt.  

13 Over de brug (Lateraalkanaal) slaat u 
rechtsaf. Aan het eind van de Tukkersdijk 
komt u uit in de Gravenallee. 

14 Hier slaat u linksaf, voorbij het weiland 
rechtsaf en u volgt het pad langs de voorma
lige ijsbaan (uit 1876). U houdt links aan. 

15 100 meter voor de boerderij gaat u 
linksaf. U passeert de boswachterswoning. 

16 U steekt vervolgens de Gravenallee over, 
volgt het rode pad en gaat op de eerste 
kruising rechts. Hier komt u langs de 
Grafkelder van de adellijke familie Van 
Rechteren Limpurg (1875). 

17 U volgt het pad, houdt rechts aan en dan 
bent u weer op de Gravenallee. 

18 Als u vervolgens rechtsaf gaat, passeert 
u het Tolhuis. 

Routebeschrijving


