De fietsroute gaat naar de Watermolen in Ootmarsum (op het
openluchtmuseum-Ootmarsum), onderweg komen we o.a. langs Kanaal
Almelo- Nordhorn, Ageler es met het ‘boaken’, Ootmarsum en Reutum;
Afstand ongeveer 42 km.

“Wat baat et oe het hele leven zeunig te ween um wat te
hem’n veur de tied da’j niks neudig bint!”
Zie kaartje: https://afstandmeten.nl/index.php?id=2877928
(scrollen en klik op markers)
Start-en eindpunt NS van de Waterstad Almelo
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 bij NS Station Almelo
01 met de rug naar de stationsingang RD – F 35 (Egbert Gorterstraat);
02 over de brug RD, Brugstraat; nu steeds RD en vóór de brug bij de stoplichten
RA, (Sluiskade Zuid Zijde);
03 deze Sluiskade Zuid Zijde langs kanaal steeds RD, bij stoplichten RD en dan
onder de “ grote weg” door;
04 steeds langs kanaal RD, bij 3-sprong (incl. kleine brug) RD;
05 bij 3-sprong (incl. kleine brug) RA (verhard fietspad),langs
Banisgemaal, over kleine brug nu weer 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
kanaal het fietspad RA (Kanaal ZZ);

08 3-sprong fietspaden het fietspad RD (Kanaal ZZ);
09 bij 4-sprong met Vleerbosweg (incl. 2 keer fietspad) het fietspad RD
(Kanaal ZZ);
10 bij 4-sprong met de Zenderseweg (incl.1 keer fietspad) de weg RD
(Kanaal ZZ);
11 weg wordt RD fietspad en bij 4-sprong met de Weemselerweg (incl. 1 keer
fietspad) de weg RD (Rikkenspoelsweg);
12 bij splitsing het fietspad RD (Kanaal ZZ);
13 bij 4-sprong met de Putmansweg (incl. 2 keer verharde Putmansweg) LA
over de brug (Putmansweg);
14 bij 4-sprong RA (Fleringerveldweg);
15 deze Fleringerveldweg wordt linksom Hagveldsweg, nu RD tot grote weg;
16 de Jan van Arkelweg oversteken en bij T-splitsing 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 LA (Kerkstraat);
20 1e straat RA (Ikinkstraat); bij T-splitsing LA (Zonnebergweg);

aan de Zonnebergweg op de Ageler es ligt later links het Boaken (met
Kruisbeeld)
21 deze Zonnebergweg steeds RD (ongeveer 3,5 km) tot T-splitsing dan LA
(Weerselosestraat) en dan direkt weer bij 3-sprong met ‘grote’
Oldenzaalsestraat LA;
22 nu 3-sprong RA (Commanderiestraat);
23 aan het eind hiervan komen we op het Commanderieplein;

hier vinden we:
Othmarbier, brouwerij
Gasterij Oatmossche

Openluchtmuseumootmarsum; hier vinden we o.a. de
Watermolen Ootmarsum!
we gaan weer verder:
24 met de rug naar de Gasterij/restaurant gaan we RD en direkt bij 4-sprong RA
(Oldenzaals voetpad);
25 dit Oldenzaalsvoetpad steeds RD tot naast de Kerk (Kerkplein), dan RA
(Keerweer) en hier ligt het Drostenhuis (gratis bezoek als u het

openluchtmuseum hebt bezocht);
26 met de rug naar Drostenhuis links aanhouden (Keerweer), nu paar meter
naar rechts en dan LA Kerkplein en weer LA (Kerkplein), rondje om de Kerk;

27 bij T-splitsing RA (Dwarsstraat) dan T-splitsing LA (Grotestraat);
28 bij T-splitsing LA (Oldenzaalsestraat); 4-sprong met stopbord RD en voorbij
de “molen van Oude Hengel” bij 3-sprong RD;
29 bij ‘grote’ 3-sprong rechts aanhouden (Weerselosestraat), direkt weer RA
(Zonnebergweg);
30 bij 4-sprong RA (Hezebergweg);
31 bij 4-sprong RD (Hezebergweg) en dan bij 3-sprong LA, Oppersveldweg
wordt later fietspad (Oppersveldweg);
32 bij 3-sprong van fietspaden links aanhouden/RD, fietspad wordt weg
(Oppersveldweg);
33 bij 4-sprong de Oppersveldweg RD;
34 bij ‘gekke’ 4-sprong met de Weerselosestraat (incl.1 keer fietspad) de
Weerselosestraat oversteken, iets RA en dan het fietspad LA (Bornsedijk),
Bornsedijk wordt RD Oude Bornsedijk, nu RD tot T-splitsing;
35 bij T-splitsing met Agelerweg LA en over de brug en dan direkt het fietspad
RA en dan RD langs kanaal (Kanaal Z.Z.);

rechts van ons de indrukwekkende sluis
36 bij 4-sprong met Oldenzaalseweg (incl.2keer fietspad) het fietspad RD, dan
iets verder bij 4-sprong met de Jan Van Arkelweg (incl.2 keer fietspad) het
fietspad RD (Kanaal ZZ);
37 bij 4-sprong met de Putmansweg (incl.2 keer fietspad) het fietspad RD
(Kanaal ZZ);
38 fietspad wordt bij 3-sprong (gaan we RD) weg (Rikkenspoelsweg);
39 bij 4-sprong met de Weemselerweg (incl.1 keer fietspad) het fietspad RD
(Kanaal ZZ);
40 bij 4-sprong met de Zenderseweg (incl. 2 keer fietspad) het fietspad RD
(Kanaal ZZ);
41 bij 4-sprong met de Vleerbosweg (incl.2 keer fietspad) het fietspad RD
(Kanaal ZZ), bij 3-sprong van fietspaden fietspad RD (Kanaal ZZ);
42 Let op: bij 4-sprong met de Gravendijk (incl.2 keer fietspad) het fietspad RD
(Sluiskade ZZ);
43 het fietspad Sluiskade ZZ wordt RD Tukkersdijk;
44 bij 3-sprong van fietspaden het fietspad RA, over de Lolee (kleine brug)
en dan bij 3-sprong (incl. 2 keer fietspad) de weg LA (Sluiskade Z.Z., links van
ons het Banisgemaal);
45 nu steeds RD (Kanaal Z.Z.), onder de ‘grote’ weg door en bij 4-sprong met
de Ootmarsumsestraat en stoplichten RD (Sluiskade ZZ);
46 nu bij ‘grote’ 4-sprong en stoplichten LA Brugstraat;
47 Brugstraat wordt RD Egbert Gorterstraat;
48 bij T-splitsing zijn we bij NS Almelo.

