De route is ongeveer 50 km lang en gaat naar de Watermolen Bels, het
restaurant met de bijzondere terrassen en (in wat bosschages gelegen) kleine
speeltuin; ook is er een gratis expositieruimte ‘IJS EN ES’. Verderop komen we
langs de watermolen Frans.

Zwiegen en denken kan gin mense krenken!
Zie voor fietsroutekaart:
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2785250.
(scrollen en klik op markers)

‟t Beste meubel in „t bedrief is ‟n good en handzaam wief!
AFKORTINGEN:
ri
= richting
LA = linksaf
RA = rechtsaf
RD = rechtdoor
pad. = paddestoel
splitsing:
een weg splitst zich in 2 of meer wegen
T-splitsing: dit is einde weg en je komt uit op andere weg; je kunt
dan LA of RA
Driesprong: er zijn 3 wegen die samenkomen op één punt
Wanneer niets staat aangegeven altijd de weg blijven volgen!
Fietsen huren : NS rijwielstalling Ov.fietsen,
Auto parkeren: parkeer garage
Start- en eindpunt NS Station van de Waterstad Almelo
Start bij de hoofdingang van NS Almelo
01 met de rug naar de stations-ingang RD – F 35 (Egbert Gorterstraat);
02 over de brug RD, Brugstraat; nu steeds RD en vóór de brug bij stoplichten
RA, (Sluiskade Zuid Zijde);
03 deze Sluiskade Zuid Zijde langs kanaal steeds RD, bij stoplichten RD en
dan onder de ‘grote weg’ door en direkt bij 3sprong RD;
04 bij 3-sprong (incl. kleine brug) RD;
05 bij 3-sprong (incl. kleine brug) RA (verhard fietspad),langs
Banisgemaal, over kleine brug en RA langs de Loolee (Tukkersdijk);

06 bij T-splitsing met verharde weg LA (Gravenallee);
07 deze Gravenallee steeds RD, Gravenallee wordt Gravendijk en net vóór het
kanaal het fietspad RA (Kanaal ZZ);
08 bij 3-sprong fietspaden het fietspad RD (Kanaal ZZ);
09 bij 4-sprong (incl. 2 keer fietspad) met Vleerbosweg, het fietspad RD
(Kanaal ZZ);
10 bij 4-sprong (incl. 1 keer fietspad) met Zenderseweg de weg RD (Kanaal ZZ);
11 weg wordt bij 3-sprong (incl. 1 keer fietspad) RD fietspad en bij 4-sprong
(incl. 1 keer fietspad) met Weemselerweg de weg RD (Rikkenspoelsweg);
12 bij splitsing het fietspad RD (Kanaal ZZ);
13 bij 4-sprong (incl. 2 keer fietspad) met Putmansweg de verharde weg LA
over de brug (Putmansweg);
14 bij 4-sprong RA (Fleringerveldweg);
15 deze weg links aanhouden (Fleringerveldweg wordt Hagveldsweg);
16 Jan van Arkelweg oversteken en bij T-splitsing met de B-weg LA
(Oldenzaalseweg);
17 dan direkt bij 3-sprong RA (Haarlefertsweg);
18 deze Haarlefertsweg RD volgen tot in Reutum (ongeveer 3 km);
19 bij T-splitsing in Reutum LA (Kerkstraat);
20 bij 3-sprong RA (Ikinkstraat), bij T-splitsing LA (Zonnebergweg);
21 deze Zonnebergweg volgen tot 4-sprong dan LA (Oppersveldweg), weg
wordt fietspad;
22 bij splitsing van fietspaden rechts aanhouden (Oppersveldweg), fietspad
wordt weg;
23 bij T-splitsing LA (Hezebergweg);
24 bij 4-sprong met de drukke Almelosestraat, deze oversteken en RD
(Tubbergerdijk), deze Tubbergerdijk linksom volgen;
25 bij 4-sprong RA (Steenbergweg);
26 deze Steenbergweg RD volgen tot T-splitsing met Vasserweg, deze weg
oversteken en fietspad LA;
27 dan direkt bij 3-sprong RA (Nutterseweg), nu RD en bij splitsing links
aanhouden (Wittebergweg);
28 direkt bij 3-sprong LA (Bovenesweg) en direkt het fietspad RA (Höllweg);
29 dit fietspad steeds RD (1,8 km) tot T-splitsing met de Hooidijk dan LA;
30 weg wordt later RD weg met fietspad (Hooidijk), dit fietspad steeds RD;
31 bij 4-sprong (incl. 2 keer fietspad) de weg RA (wat haaks terug,
Oosteriksweg), deze weg links aanhouden;
32 bij splitsing LA (Bergweg);

Hier ligt rechts de Watermolen Bels en het Restaurant met de
bijzondere terrassen, links is een ook gratis expositieruimt „IJS EN ES‟.

we gaan weer op de fietse:
33 met de rug naar het restaurant Bels LA (Bergweg);
34 bij 3-sprong LA (haaks terug) Oosteriksweg;

Rechts van ons de Watermolen Frans met de mooie molen vijver!
na het bezoek aan deze watermolen gaan we weer verder
35 met de rug naar de watermolen Frans gaan we RA (Oosteriksweg);
36 weg wordt fietspad, Oosteriksweg wordt linksom fietspad Drieschichtsweg;
37 dit fietspad en later stukje weg steeds RD volgen, ruim 5 km en bij 4-sprong
met wegen gaan we steeds RD over fietspad en soms weg; we passeren: de
Uelserweg, Broekdijk, (fietspad heet nu Oude Uelserdijk), Plasdijk,
Vleerhoeksweg, Veendijk en Wanmakersweg;
38 pas bij ‘soort’ T-splitsing met Manderveenseweg LA (Manderveenseweg);
39 linksom deze Manderveenseweg volgen tot rotonde, dan fietspad RA (om
deel van de rotonde) en bij 3-sprong van fietspaden fietspad LA, de
Denekamperweg oversteken en dan de Manderveenseweg RA ri. Tubbergen;
40 bij T-splitsing vóór de ‘grote‘ Hardenbergerweg, bij 4-sprong (incl. 2 keer
fietspad) het fietspad LA (Hardenbergerweg);
41 bij T-splitsing met weg (links ligt de Eeshof met Mariakapel) de weg RA en
direkt de Hardenbergerweg oversteken en de weg RD (Huyerenseweg);
42 bij 3-sprong RD en onder de weg door, bij 3-sprong RD (Huyerenseweg);
43 bij 3-sprong LA (Huyerenseweg);
44 bij 3-sprong (incl. 1 keer fietspad) fietspad LA (Veldweg);
45 bij 3-sprong van fietspaden RA (Vikkersweg);

rechts ligt het mooie Hondeven, een pingo-ruïne op he t landgoed
Schultenwolde
46 het fietspad linksom volgen Vikkersweg wordt Hunzeweg; fietspad wordt
later weg;
47 bij 3-sprong (incl. fietspad) de weg RD (Hunzeweg);
48 bij 4-sprong, met de Almelosestraat, deze Almelosestraat oversteken en RD
(Weversweg);
49 deze Weversweg RD, weg wordt fietspad, dit fietspad rechtsom volgen;
50 deze Weversweg blijven volgen, ook bij 4-sprong met de Hagweg fietspad
RD en dan dit fietspad rechtsom volgen;
51 bij T-splitsing LA (Assinkshoekweg);
52 bij splitsing rechts aanhouden (Schopmansweg);
53 deze Schopmansweg bij splitsing RD volgen en bij 4-sprong met de
Ootmarsumseweg RD (Braakvenweg);
54 bij T-splitsing RA (Gravendijk);
55 bij 4-sprong RD (Gravendijk) en over de brug direkt fietspad RA (Sluiskade
ZZ), langs kanaal;

56 nu RD fietspad volgen (Sluiskade ZZ wordt RD Tukkersdijk) tot bij 3-sprong
van fietspaden, nu RA over kleine brug (over de Loolee);
57 dan vóór het kanaal bij 3-sprong LA, weg langs Banis gemaal (Sluiskade ZZ);
58 deze Sluiskade ZZ RD volgen, onder de weg door, steeds RD, bij ‘grote’
4-sprong met stoplichten RD;
59 bij volgende ‘grote’ 4-sprong met stoplichten LA (Brugstraat);
60 deze Brugstraat wordt RD Egbert Gorterstraat en dan bij T-splitsing zijn we
bij NS Station Almelo!

“Keerls zegt van vrouwleu net wat ze wilt,
mer vrouwleu doot met de keerls wat ze wilt!”

