STARINGKOEPELWANDELING
afstand13,2 km

De Staringkoepelwandeling is mooie tocht door de omgeving van Almen.
Door weilanden en bos, langs rivier de Berkel en het Twentekanaal. Op het
verste punt staat de Staringkoepel, een theekoepel uit 1850 eigendom van
de jongste dochter van de dichter en landbouwkundige A.C.W. Staring. De
theekoepel is te bereiken via een voetveer. Binnen is een kleine
tentoonstelling over het verleden van de theekoepel.
Routebeschrijving

1. Verlaat museum STAAL, ga links af en direct de eerste straat linksaf, Staringweg.
2. Op de driesprong houdt u rechts aan, u loopt op de Blauwedijk.
3. Ga langs een bankje rechtsaf een klaphek door. Volg de geel-rode markeringen van
het Graafschapspad. Het pad gaat wat slingerend door natuurgebied Het Elger.
4. Zodra u het bos verlaat gaat u linksaf, steekt u de verharde weg over, gaat u door
een voetgangerssluis.
5. U volgt een zichtbaar slingerend pad door een grasland.
6. Bij een grote bank gaat u rechtdoor het bos in.
7. Einde pad linksaf en via een voetgangerssluis verlaat u het bos.
8. Vóór de brug gaat u links af (u verlaat het Graafschapspad) en volgt ongeveer 300 m
de verharde weg.
9. Bij huisnummers 1 en 3 gaat u linksaf richting camping De Baankreis.

10. De weg maakt een paar bochten naar rechts en links, gaat langs een kippenfarm en
komt uit bij camping De Baankreis.
11. Na het hoofdgebouw gaat u schuin rechts het bos in en direct rechtsaf het bospad
op.
12. U volgt dit pad met een ﬂauwe bocht naar links;
13. U komt uit bij een asfaltweg. Hier schuin links oversteken en via een afsluitboom
naar Huis De Ehze.
14. Zijpad rechts negeren en bij een schuine kruising links aanhouden.
15. Bij het verlaten van het bos gaat u via een asfaltweg rechtdoor; u passeert een
bankje en een hoogspanningsmast.
16. U komt uit bij het Twentekanaal, ga daar rechtsaf en kruis bij de brug de verharde
weg, waarna u verder langs het Twentekanaal loopt.
17. Neem de tweede weg schuin rechts richting varkensopfokstal Topigs.
18. Als u over het erf van een boerderij loopt, houdt u bij de schuur rechts aan en gaat u
rechtdoor het graspad op.
19. Het graspad komt uit op een verharde weg. U gaat hier rechtsaf en na de brug over
de Berkel linksaf, richting De Staringkoepel.
20. Over een graspad volgt u de Berkel. Na ruim 800 m komt u uit bij het
zelfbedieningspontje naar de Staringkoepel.
21. Na een bezoek aan de Staringkoepel steekt u de Berkel weer over en loopt u terug.
22. Op de asfaltweg gaat u linksaf en direct daarna gaat u langs een groot hek het eerste
pad rechtsaf.
23. Volg, via een slagboom, dit pad.
24. Na 500 m komt u uit op een verharde weg; ga hier linksaf en de eerste weg rechtsaf.
25. U passeert een boomgaard.
26. Neem het eerste pad rechtsaf. Dit pad komt uit bij een witte brug bij een stuw over
de Berkel.
27. Voor de brug gaat u linksaf en volgt aan de linkerzijde het graspad langs de Berkel.
28. U komt uit bij de Spitholterbrug. U steekt de weg over en volgt via de linker oever
verder de meanderende Berkel.
Bij de Spitholterbrug heeft u 10 km gewandeld. U kunt er voor kiezen om
via de brug linksaf de Dorpsstraat in te lopen tot museum STAAL.
De afstand van de wandeling is dan 10,8 km.
29. Uiteindelijk komt u uit bij de Besselinkstuw.
30. Steek hier de Berkel over, gaat rechtsaf en volgt u het ﬁetspad.
31. Na een paar bochten komt u uit op een asfaltweg en gaat u rechtsaf. U passeert de
voormalige voorde uit het gedicht van De Hoofdige Boer.
32. Volg rechtdoor de weg tot museum STAAL.

