IVN-Fietstocht
Het dal van de Berkel
Startpunten

De route kan gemakkelijk gestart worden vanaf de
brug over de Berkel in Lochem (bij nr 9) èn
vanaf de brug over de Berkel bij Almen (bij nr 1).
Beide startpunten zijn op de kaart weergegeven.
In de routebeschrijving zijn beide startpunten veneens opgenomen. De route kan gewoon vanaf de
startpunten gelezen worden.
Onderaan staan drie mogelijkheden om een een
deel van de route af te snijden (hiernaast gestippeld).

Routebeschrijving
Startpunt Almen
Vertrek vanaf de brug over de Berkel bij Almen: Kruising Vordenseweg - Dorpsstraat - Ehzerallee. Fiets de
Ehzerallee op. Intussen prachtig uitzicht op de dalvorm
van de Berkel, met hogere dekzandruggen aan de overzijde. Je kruist een weg naar boerderijen aan weerszijden. Houd bij de eerste splitsing daarna rechts aan en
volg de Ehzerallee.
1 Landgoed Ehzerwold
Waar de Ehzerallee een bocht naar links maakt houd je
rechts aan, een fietspad in (met bord doodlopend). Aan
het eind van dit pad neem je een zandpaadje rechts
aanhoudend. Het zandpaadje loopt langs de weilanden
en akkers richting de Berkel.
2 Landgoed Velhorst
Je steekt via het ophaalbruggetje bij de vistrap de
Berkel over. Aan de overzijde betreed je landgoed Vel-

horst. Volg hetzelfde smalle zandpad (linksaf vanaf de
brug). Aan het eind van het pad weer links af, en langs
de bebouwing van de Velhorst. Bij de T-splitsing rechts
afslaan, naar het zuiden. Dit brede zandpad volgen tot
aan de Lage weg, de eerste asfaltweg. Hier links af.
3, 4, 5, 6 Historisch landschap
Je volgt de Lageweg tot aan de Kijksteeg. Dan linksaf de
Kijksteeg in. Deze weg volg je tot aan het eind, onder

de N346 door. Je fietst hierbij over een van de fraaiste
doorgaande routes Lochem in.
7, 8 Lochem
De Kijksteeg wordt in de bebouwde kom de Koedijk.
Fiets over de Koedijk tot aan de Tramstraat, hier ga je
rechts af. Vanaf de Tramstraat neem je de tweede weg
rechts, de Walderstraat, het centrum in. Je volgt de
Walderstraat tot op de Markt van Lochem. Op de markt

loop je (wandelgebied) in dezelfde richting door. Rechts
van je is hier de VVV.
9 Centrum Lochem
Vanaf de VVV loop je langs de kerk tot aan de Molenstraat. Hier ga je links af. Je volgt de Molenstraat
(wandelgebied) tot aan het eind van het centrum. Hier
rechtsaf de Prins Bernhardweg op, en vervolgens de
eerste weg links in, de Noorderbleek. Hier vind je al
snel aan je rechterhand de nieuwe fietsbrug de Berkel
over, met uitzicht op de vistrap.

14
Je komt uit op de Ampsenseweg en vervolgt deze in
dezelfde richting. Daarna steek je de hoofdweg over, Je
fietst nu over de Rossweg.
15
Na ongeveer 850 meter neem je linksaf een smalle
weg, de Nengersteeg. Deze fiets je uit. Aan het eind
rechtsaf verder over het fietspad.

Startpunt Lochem
De vistrap vormt het startpunt in Lochem. Vanaf de
brug vervolg je je weg Lochem uit. Je gaat rechtsaf aan
het eind van de brug, vervolgens ga je rechtsaf de Hanzeweg op. Aan het eind van de Hanzeweg neem je de
Stationsweg linksaf, om kanaal en spoor over te steken.

10 Havezathe Ampsen
Je volgt de hoofdweg tot deze linksaf buigt, hier rechtdoor fietsen, de Ampsenseweg op. Bij een splitsing hou
je links aan. Daarna neem je de eerste weg links, en
fiets je langs de bebouwing van het landgoed.
11
Na de bebouwing neem je rechtsaf de Graafschaproute
bij de aanduiding, en volg je een deel van de route met
de geelrode markering, grotendeels over een smalle
zandweg. De zandwegen zijn goed begaanbaar.
12, 13
Je komt uit bij een vijfsprong in Exel, hier neem je de
weg richting Exel-Tol, een brede zandweg met langsliggend fietspad.

16
Aan je linkerhand de wilgen en elzenbossen van
de oorspronkelijke Berkeluiterwaarden, een nieuw
natuurgebied. Je volgt het fietspad tot op een T-splitsing en gaat hier rechtsaf. Verderop ligt een oudere
boerderij op een pol: verhoogd in het landschap.
17
Je steekt het spoor over en neemt de eerste weg links.
Vervolgens neem je de eerste weg rechts, de Dochterenseweg. Rechts ligt hier op de hoek het oude schooltje van Dochteren.

18
Je neemt vervolgens de eerste weg links, de Rossweg. Je rijdt nu door fraaie landgoedbossen van een
nieuw (ontoegankelijk) landgoed.
19
Opnieuw de eerste weg links, het Heuvelpad, je
vervolgt daarna je weg over de Broersdijk. Je steekt
opnieuw het spoor over en vervolgt je weg linksaf
langs het spoor. Vervolgens neem je rechtsaf de
Dochterenseweg.
20, 21
Je steekt het kanaal over, en direct aan de overzijde
neem je het fietspad, rechtsaf, langs het kanaal. Het
kanaal heeft de beste bloeiende berm van deze fietstocht. Let ook op de Ree-uitstapplaatsen, (in bosjes
verstopte hellinkjes voor reeën, tegen verdrinking).
22
Bij de eerste brug, rechtdoor naar Almen. Je kan hier
ook linksaf voor een kortere route naar punt 1.
23
Aan het eind van het pad langs de kanaaldijk hou je
links aan, en vervolg je je route over de Dorpsstraat
naar het hart van Almen.
24
Je vervolgt je route over de dorpsstraat van Almen
tot aan de Vordenseweg, richting startpunt Almen.
Staringkoepel, doorsteekjes.
Bij de Dochterenseweg (bij nr 3, stippellijn op de
kaart) kan je een zijuitstapje maken naar de Staringkoepel. (wandeling, pad bestaat uit mul zand). Deze
route is tevens een mogelijkheid om de route vanaf
Lochem in te korten. Je rijdt dan van punt 20 naar
punt 4. U kan dan rechtdoor fietsen vanaf punt 20
tot over de Berkel. Bij de Lageweg gaat u linksaf.
Kortere route bij Dochteren: van punt 17 naar 20:
Bij de school linksaf slaan, de Dochterenseweg op.
Vervolgens over het spoor heen direct rechts, en
de eerste weg links naar punt 20 op de Dochterenseweg.
Tenslotte kan je ook van punt 22 naar punt 1, zie
hiervoor de beschrijving bij punt 22.

