
 

 

 

Routebeschrijving 

‘De Kanaalschool’ 

Sluiskade NZ 58    

7602 HS  Almelo 

 

 

Met de trein:  

U gaat de hoofduitgang van het station uit. U slaat gelijk linksaf de Brugstraat in. Deze straat loopt u 

helemaal rechtdoor uit totdat u bij het kanaal aankomt.  

 

U steekt het kanaal over en slaat rechtsaf. Na ongeveer 10 meter ziet u aan uw linkerhand de Kanaalschool.  

Hierin is de Homeopathie Academie Nederland gevestigd.  
 

 

Met de auto:  

Vanaf A 1/A 35  

Einde snelweg scherpe bocht naar rechts volgen Almelo in.  

 

Aan het einde van deze weg (na div. stoplichten) op T-splitsing slaat u rechts af over het spoor.  

Dit is de Violierstraat.  
 

Deze rijdt u helemaal uit tot weer een T-splitsing (div. stoplichten). 

Dit is de Van Rechteren Limburgsingel.  
 
Bij deze stoplichten gaat u linksaf.   

Bij de 2
e
 stoplichten rijdt U rechts de Ventweg op i.p.v. omhoog over het viaduct.  

 

U rijdt de Ventweg af tot aan het kanaal, bij deze T-splitsing slaat u links af.  

 

Bij de stoplichten slaat u rechtsaf het kanaal over en direct weer links. Dit is de Sluiskade N.Z.  

 

Aan uw rechterhand passeert u een grote school; het OSG Erasmus en een klein stukje verder krijgt u een 

afslag naar rechts de Tijhofslaan. Op deze hoek bevind zich de Kanaalschool. Direct links kunt u voor het 

gebouw parkeren en daar vindt u ook de hoofdingang.  

 
 

Vanaf Borne, Hengelo: 

U blijft de provinciale weg volgen deze gaat automatisch over in de van Rechteren Limburgsingel.  Bij de 3e 

stoplichten gaat u rechtsaf de ventweg op tot aan het kanaal. 

  

Voor het kanaal links en bij de stoplichten rechtsaf. Direct over het kanaal slaat u linksaf. Dit is Sluiskade 

N.Z. vóór de volgende stoplichten vindt u de Kanaalschool aan uw rechterhand. Afslag Tijhofslaan en direct 

links is er dan gelegenheid tot parkeren.  

 

Om de route vanaf het  

begin- tot het eindpunt te  

bepalen raden wij u aan gebruik 

te maken van de ANWB-routeplanner 

(www.anwb.nl) 

 



 

 

 

 

 

Vanaf Hardenberg/Ommen: 

U komt Almelo binnen via de N 349.  

 

Bij de 2
e
 stoplichten, een groot kruispunt met de Kolthofsingel / Sluitersveldsingel slaat u rechtsaf.  

 

Bij de 1
e
 stoplichten gaat u links af.  

Dan bij de volgende stoplichten vóór het kanaal slaat u rechtsaf. Dit is al Sluiskade N.Z.  

Vóór de volgende stoplichten vindt u de Kanaalschool aan uw rechterhand. Afslag (rechts) Tijhofslaan en 

direct links is er dan gelegenheid tot parkeren.  
 


