Route Zweeloo
Toeristische route van ongeveer 20 km langs 11 unieke (boerderij) winkels.
De route start bij de Ned. Hervormde kerk in Zweeloo, die af en toe open is voor bezichtiging.
De route voert u door een mooie omgeving. Na ongeveer 2km komt u bij de eerste
boerderijwinkel. Op uw verdere tocht komt u nog langs 11 (boerderij) winkels die allemaal
het bekijken waard zijn.
De route is geschikt voor wandelaars, fietsers en automobilisten. Het is een gesloten route u
kunt dus op elk gewenst adres starten en de route vanaf dat punt volgen.
Wij wensen u een prettige tocht.
Route beschrijving:
1. U start bij de Ned. Hervormde kerk aan de wheem in Zweeloo en gaat richting het
dorp.
2. Eerste weg linksaf Burg Tonkenstraat deze gaat in Benneveld over in de
Bennevelderstraat.
Quilt atelier de Kapschuur.
3. u gaat weer terug richting Zweeloo bij paddestoel 24924 linksaf richting Aalden.
4. bij T kruising rechtsaf, bij splitsing linksaf Koemarsendrift Artelier Aelder Hooghe.
5. Koemarsendrift vervolgen gaat over in Oud Aalden, 1e weg linksaf bij splitsing
richting Orvelterroute. Pannenkoekenboerderij ’t hoes van Hol-an.
6. weg vervolgen bij splitsing rechtdoor bij Aelderstraat linksaf, in Meppen 2e straat
rechtsaf Mepperstraat. Meubelen en woondecoraties de Eikenhof.
7. 1e weg rechtsaf Mepperdennenweg
8. 1e weg rechtsaf de Brinken.
9. Einde de Brinken fietsers linksaf, automobilisten rechtsaf Dennenkampen.
Fietsers: fietspad volgen tot de molen dan molenwijk volgentot het einde linksaf
Gelpenberg.
Automobilisten: volgen de Dennenkampen einde weglinksaf De Kockstraat 1e weg
linksaf molenwijk einde molenwijk linksaf Gelpenberg.
10. na AZC 1e verharde weg linksaf Nooitgedacht. Antiek en curiosa Lyndyn.
11. terug gaan naar Gelpenberg linksaf, 1e weg rechtsaf Gebbeveenweg.
12. Na viaduct rechtdoor brinkstraat na blauw bord Wezup rechtsaf bij splitsing links aan
houden, einde weg. Kadoshop ’t Hoekien.
13. linksaf Wezuperstraat. Kunstgalerie,Bed en Breakfast Kunsthuis Interlokaal.
14. Wezuperstraat wederom vervolgen. Klokken atelier.
15. Hier keren na bushalte rechtsaf Westeinde einde weg links aanhouden einde
weg rechtsaf Wezuperstraat.
16. Einde Wezuperstraat rechtsaf na viaduct rechtdoor naar Zweelo hoofdstraat.
Handweverij Veldmann
17. Hoofdstraat vervolgen oversteken langs de Rabobank Kruisstraat
Galerie ‘t Glas
Restaurant Idylle
18. Weg vervolgen u komt weer bij de kerk waar de route begon.

•

Als in Benneveld de winkel niet open is kunt u bij paddestoel 24924 punt 3
rechtsaf en de route vervolgen.

