
  

Van Groot Lochter naar Klein Lochter 
via oude oprijlanen. 

 

 
31. Aan het einde van dit pad linksaf over de Reggebrug.  
32. Rechtsaf naar erve Boomcate en linksaf over het 
fietspad.  
33. Rechtsaf en dan linksaf langs de  crossbaan. 

 

 
34. De weg vervolgen en bij de Beethovenlaan rechts.  
35. Einde weg links op de Mozartlaan.  
36. De eerste weg rechts en bij de parkeerplaats het 
weggetje  links, voor de brievenbus van de Soweco. 

 

 
37. Via het schelpenpad naar de Rossinistraat.  
38. Rechtsaf en tussen huisnummer 141 en 79 linksaf.  
39. Via de oprijlaan van Klein Lochter met oude eiken terug 
naar het startpunt. 

Groot en Klein Lochter 

 
De boerderij die hier staat heet Klein Lochter. 

Op de voorzijde van deze route staan twee 

foto’s. 



 De wijk Groot Lochter 

De wijk is genoemd naar 

een boerderij die hier 

vroeger  stond. 

Op deze plek staat nu de 

sportzaal en het weggetje 

van de Boomcateweg 

naar de Aldi,  was toen de 

oprijlaan. 

PAUZE 

Vanmiddag gaan we over stoffige 
weggetjes en door groene laantjes 

De komende jaren zal er een 
gecombineerde spoor en autotunnel  
in Nijverdal gemaakt worden. 
Ook komt er een nieuw treinstation. 

1. Vanaf de Vivaldistraat rechtsaf over de Mozartlaan en 
Boomcateweg. 

2. Na de cafetaria  rechts, de van der Bergsweg en direct  de 1e weg 
links de Nijverheidsweg. 

3. Bij de Gamma linksaf en dan weer links over de 3e Kampsweg. 

4. Aan het einde van deze weg door de schrikhekken rechts  en 
volg de Lochtersweg. 

5. Bij de Boomcateweg rechts over het fietspad. 

6. Steek de Wierdensestraat recht over. 

7. Volg het fietspad en steek de 
Kruidenlaan over. 

8. Op de Eversbergweg  linksaf 
tussen huisnr 5 en 11 over de 
beukenlaan en dan einde 
rechts. 

9. Rij via het fietspad over het 
oude landgoed de Eversberg. 

10. Over de rotonde en dan linksaf 
over het fietspad van de Baron 
van Sternbachlaan. 

 

25. Over dit pad richting van der Muelenweg. 
26. Rechtsaf via  het fietspad over de spoorlijn naar de 

Grotestraat. 
27. De kruising recht oversteken en direct links via het 2e 

stoplicht    richting Wierden. 
28. Voor de Reggebrug  rechtsaf over het fietspad. 
29. Direct na de flat Reggezicht het schelpenpad links. 
30. Volg dit schelpenpad langs de Regge. 


