Route 10. Borculo, kerkepaden Beltrum en Haarlo. Lengte ± 47 km.
1.Vanaf startpunt linksaf, einde weg linksaf (Aaftinksdijk) op kruising rechtsaf, meteen linksaf
(Blauwe torenweg) op vijfsprong oversteken naar (Rotmansdiekse) einde fietspad rechtsaf,
na tunneltje rechtsaf (Stikkersweg) kruising oversteken.
2.Na ± 50 m. fietspad linksaf (d'n Brummel) einde weg rechtsaf (Heure, gaat over in Galgenveldsdijk) op kruising rechtsaf, na brug linksaf (Palsenborgweg) linksaf over volgende brug,
op kruising rechtsaf (Galgenveldsdijk) op kruising rechtsaf (Lebbenbruggedijk)
3.Eerste weg linksaf (Platvoetsdijk, ± 50 m. verder ligt museumboerderij "de Lebbenbrugge")
op tweede kruising rechtsaf (Wessel van Eylllaan) na brug linksaf (Kappermaatsweg) fietspad (de Slinge) langs beek volgen, het pad gaat 2 keer bij een brug naar de andere oever,
4.Einde fietspad oversteken naar (Hemminksweg) eerste weg rechtsaf (Bumptmansweg, gaat
over in Veldweg en dan Hooihaarsweg) rechts weer fietspad de Slinge op, einde weg
oversteken en fietspad vervolgen, einde pad brug over en rechts langs beek verder.
5.Bij volgende brug linksaf, na brug rechtsaf (Deventer Kunstweg) eerste weg linksaf
(Avesterweg) derde weg linksaf (Bosmansweg) eerste weg rechtsaf (Damweg) fietspad
rechtsaf (Möllepad)
6.Einde pad rechtdoor, op splitsing rechtsaf, einde weg rechtsaf (Gaarden volgen) in scherpe
bocht naar links rechtdoor naar fietspad (Hieminkpad) kruising oversteken naar
(Sonderspad) einde pad rechtsaf (Horsterweg)
7.Einde weg linksaf, na bocht linksaf fietspad (Austepad) op driesprong linksaf richting
Borculo, einde pad rechtsaf, kruising oversteken naar zandweg (Bruininksdijk) verharde weg
oversteken, eerste zandweg linksaf, op verharde weg rechtsaf (Molenweg) na 2 kruisingen
met verharde wegen eerste weg linksaf (Eppinkweg)
8.Einde weg linksaf (Veldweg) eerste weg rechtsaf (Dennenweg) einde weg rechtsaf
(Wolinkweg) op tweede kruising rechtsaf (Eibergseweg) tweede weg linksaf (Bussinkdijk,
gaat over in Avinkweg en dan Giffelerweg) einde weg rechtsaf,
9.Op kruising linksaf (G.L.Rutgersweg) eerste weg linksaf (Stobbesteeg) tweede weg rechtsaf
(Hungersweg, gaat over in Ruilverkavelingsweg) einde weg linksaf, eerste weg rechtsaf
(Hagdijk) einde weg linksaf (Lage Broekdijk) na ± 300 meter linksaf naar startpunt.

