
 
 

De fietsroute naar de watermolen van Haaksbergen is ongeveer 74 km en kan 
worden verkort tot ongeveer 50 km. 
De lange route gaat o.a. door Twickel, Oele, Beckum, Buurserzand, 
Haaksbergen, Sluis Delden en langs de Doorbraak. 
De korte route gaat niet naar de watermolen van Haaksbergen, maar volgt 
deels de punten van de lange route. 
 

”Geluk haank nich of van wat je hebt, mer van wat je bint!” 
 

 
Zie fietsroute-kaart lange route:  
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2785405 
(scrollen en klik rechts op markers) 
 
Zie fietsroute-kaart korte route: 
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2785840. 
(scrollen en klik rechts op markers) 

 
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 van de fietsroute bij NS van de Waterstad Almelo   
 
De lange route is door de nummers 1 t/m 93 (ongeveer 74 km) te volgen. 
De verkorte route (ongeveer 50 km) is als volgt weergegeven: 
    Nummer 01 tm 26 is voor lang en kort. 
    Tussenstuk A t/m D is alleen voor korte route. 
    Nummer 69 t/m 93 is voor lang en kort. 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2785405
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2785840


 
 

 
 
Start bij de hoofdingang van NS-Almelo 
 
01 met de rug naar de ingang van NS Almelo het fietspad RA (Stationsplein), 
     we gaan over de Wierdensestraat en fietspad RD langs spoor (Burgemeester 
      Raveslootsingel); 
02 fietspad rechts aanhouden, over spoor; dan bij 3-sprong fietspaden LA en bij  
      4-sprong met stoplichten fietspad RD; 
03 bij 3-sprong (incl. 1 keer fietspad) de verharde weg RD (Ambtstraat); 
04 onder de weg door en het fietspad RD; 
05  fietspad RD langs spoor en fietspad wordt RD straat (Bornerbroeksestraat); 
06 bij 3-sprong LA (Joost van den Vondelstraat), steeds deze straat met bocht 
      volgen; 
07 bij T-splitsing RA (Rietstraat) en direkt bij 3-sprong weer LA (Bosstraat); 
08 bij 3-sprong LA (Wezebeeksweg),weg wordt fietspad, over de Weezebeek en 
      steeds dit fietspad RD (Weezebeeksweg); 
09 bij T-splitsing RD/links aanhouden en we fietsen over de Nijreessingel 
      (Verlengde Deldensestraat) , bij 3-sprong RD, Verlengde Deldensestraat  
      wordt Oude Deldenseweg en later Tusveld; 

links en rechts van ons ligt de Doorbraak 
10 bij 4-sprong RD (Tusveld) dan na 800 m fietspad LA  (langs de Kleine  
      Doorbraak); 
11 dit fietspad rechtsom volgen tot 4-sprong (incl. 1 keer fietspad en bij spoor  
      overgang) nu RD (Retraitehuisweg); 

 later ligt rechts van ons De Zwanenhof 
12 bij 4-sprong met voorrangsweg (Bornerbroeksestraat) RD (Kuipersweg) 
      en dan fietsen we over de A1 (Kuipersweg); 
13 in Azelo bij 4-sprong RD (Kuipersweg wordt Secr. Engelbertinkstraat); 
14 bij 3-sprong LA Graasweg), weg wordt later fietspad; 
15 bij 3-sprong van fietspaden RA (Aaweg), dit fietspad wordt later ‘fietspad 
     Zenderseweg’; 
16 bij T-splitsing met Bornsestraat RA en na 150 m weer LA (fietspad  
      Hamsweg); 
17 nu 2e zandpad RA, dus bij 4-sprong (incl. 1 keer zandpad) RA langs  
      slagboom (Bornsevoetpad); 
18 dit Bornsevoetpad (fietspad/weg) steeds RD volgen tot vóór het kasteel 
      Twickel dan bij T-splitsing LA (Twickelerlaan); 

Kasteel Twickel 
19 bij 3-sprong (incl. fietspad) het fietspad RA (Rentmeesterslaantje); 



 
 

20 uit de tunnel bij T-splitsing kleine weg LA en bij ‘gekke’ 4-sprong LA 
      (Hengelosestraat);  
21 na 190 m bij 3-sprong, net voorbij Museum, kleine weg RA (van 
      Wassenaerweg); 

Museum  No Hero 
22 bij ‘gekke’’4-sprong RD (Van Wassenaerweg); 
23 van Wassenaerweg wordt na het spoor Vossenbrinkweg, deze weg steeds  
      RD tot splitsing dan de brede weg rechts omhoog aanhouden en over de 
      brug (Beckumerweg); 
24 direkt na het kanaal bij 4-sprong LA, Peppelendijk, dit wordt RD Oelersteeg; 
25 deze Oelersteeg linksom volgen en dan bij 3-sprong RA/rechts aanhouden 
     (Geurdsweg); 

Rustpunt Erve Geurts  
26 deze Geurdsweg blijven volgen tot T-splitsing dan LA (Deldenerdijk); 
Lange route zie verder punt 27! 
 
De verkorte route gaat vanaf punt 26 verder met een tussenstuk: 
 
A net vóór de rotonde bij 3-sprong RA, wat haaks terug (Wolfkaterweg  
    ri. Bentelo); 
B deze Wolfkaterweg wordt RD Suetersweg, RD tot T-splitsing; 
C bij T-splitsing LA (fietspad langs Bentelosestraat), over de Hagmolenbeek; 
D tot 4-sprong (incl.1 keer fietspad) dan RA en de drukke Bentelosestraat  
    oversteken (Hagmolenweg); 
 

      Zie verder punt 69 van de lange route! 
 
27 bij rotonde en 4-sprong (incl.1 keer fietspad) het fietspad RD, dan fietspad 
      RD en de Haaksbergerweg  oversteken en direkt fietspad LA, de 
       Wolfkaterweg oversteken en het fietspad RA ri .Boekelo (Wolfskaterweg); 
28 deze Wolfskaterweg steeds RD volgen, wordt later Goorseveldweg,  van  
      rotonde van punt 27 tot 4-sprong van punt 29 is steeds RD, 4 km!! 
29 bij ‘gekke’ 4-sprong, bij bankje 70 m vóór het spoor RA (Welenmosweg,  
      wordt later Geukerdijk); 
30 bij 3-sprong RD en over de Twente Route (Geukerdijk); 
31 bij T-splitsing LA, dan over spoor en direkt RA (Geukerdijk); 
32 nu steeds RD tot vóór de rotonde, dan bij 4-sprong het fietspad RA de 
     Noordsingel oversteken, fietspad RD en dan RA (Geukerdijk); 
33 bij 4-sprong LA (Grintenbosweg) en RD; bij 4-sprong de Enschedesestraat  
      oversteken en RD (Oude Kampweg); 



 
 

34 bij 4-sprong de Oude Enschedeseweg oversteken en RD (Oude Kampweg); 
35 bij 3-sprong (incl. 1 keer fietspad) linksom (Steenhaarweg); 
36 bij  3-sprong (incl.2 keer fietspad) het fietspad RA (Galgenslagweg); 
37 bij 3-sprong van fietspaden het fietspad RA (Waarveldweg), fietspad wordt  
      weg); 
38 bij T-splitsing LA (Zoomweg); 
39 de Zoomweg RD tot 4-sprong met Buurserstraat, deze Buurserstraat 
      oversteken en RD (Kalkovenweg); 
40 na 140 m bij 3-sprong (incl. fietspad) het fietspad RA (Honeschpad), iets 
      verder bij 3-sprong van fietspaden het fietspad RA (Honeschpad); 
41 bij T-splitsing LA (Klaashuisstraat);  
42 bij 3-sprong (incl. 1 keer fietspad) vóór de Buurserbeek het fietspad RA 
     (Elderingweg), deze Elderingweg rechts aanhouden;  
43 bij 4-sprong (incl. 2 keer verharde weg) de verharde weg RD (Rosinkweg); 
44 bij 4-sprong RD (Hasseltweg, in Honesch ); 
45 bij 3-sprong het verharde pad LA (Bekkervosweg); 
46 bij splitsing en Mariakapel dit pad rechts aanhouden (Bekkervosweg); 
47 bij T-splitsing LA (Molenveldweg) en over de Buurserbeek; 
48 bij 4-sprong (incl. 1 keer fietspad) RA (Oostendorperweg); 
49 nu RD tot T-splitsing dan RA (Watermolenweg), over de Botterbeek en de 
     Buurserbeek; 

nu komen we uit bij De Oostendorper watermolen met korenmolen en 
oliemolenen; het is goed toeven op de terrassen en in het Hotel-
Restaurant  „Bi‟j de Watermolle‟ 
Na een pauze gaan we weer verder: 
50 met de rug naar het Restaurant RD (Watermolenweg); 
51 bij 3-sprong RD (Watermolenweg); 
52 bij ‘gekke’ 4-sprong LA (Hasseltweg); 
53 bij 3-sprong LA (Scholtenhagenweg);  
54 net vóór de Buurserbeek bij 3-sprong rechts aanhouden (Aaftinksweg); 

Rechts ligt Erve Bruggert 
55 bij 3-sprong RA (Weerninksweg), deze Weerninksweg RD tot  4-sprong met 
      stoplichten; 
56 de Eibergsestraat oversteken en RD (Westsingel), dan bij 3-sprong van 
      fietspaden LA, de Westsingel oversteken en de Brammeloweg volgen; 
57 deze Brammeloweg steeds RD (ruim 1,5 km) volgen tot 4-sprong, dan wordt  
      Brammeloweg Kattendamsweg; 
58 we gaan bij 4-sprong RD over de ‘grote’ weg (N18, Twente route)  
59 deze Kattendamsweg RD en bij 4-sprong (met Rietmolenweg) weer RD 
     (Weideweg); 



 
 

60 bij 4-sprong RA (Binnenveldweg); 
61 bij rotonde in Sint Isidorushoeve, bij 3-sprong (incl. 1 keer fietspad) vóór de 
      Goorse straat LA (Goorsestraat B-weg); 
62 bij 3-sprong met Zijweg RD, bij 3-sprong met Hanninkweg RD (B-weg) en dan  
      bij 3-sprong RA ri. Bentelo (Benteloseweg); 
63 deze Benteloseweg bij 4-sprong RD, Benteloseweg wordt later 
      Bentelerhaarweg; 
64 Bentelerhaarweg bij 3-sprong RD en direkt weer bij 3-sprong RD; bij ‘gekke’ 
     4-sprong (incl.1 keer fietspad) RD, deze weg  vervolgen (Bentelerhaarweg); 
65 bij scherpe bocht naar links en 3-sprong (incl. 1 keer fietspad), deze weg  
      linksom vervolgen en Bentelerhaarweg heet nu Grondhuttenweg; 
66 bij 3-sprong RD (Grondhuttenweg); 
67 bij 3-sprong LA (Onze Lieve Vrouwestraat in Bentelo); 
68 deze straat steeds RD tot 4-sprong met de Bentelosestraat, deze N 740 
      oversteken en RD (Hagmolenweg); 
 

de lange en korte route gaan hier weer samen: 
69 bij 3-sprong (incl. 1 keer fietspad) het fietspad RA (Disselsweg); 

70 dit fietspad RD volgen en over de Hagmolenbeek, fietspad wordt weg; 
71 bij 3-sprong LA (Haarweg) deze Haarweg RD volgen tot 4-sprong dan RD 
     (Sluisstraat), nu RD over de Sluis  

Sluis Wiene  of “De Waarbeek” met 9 m verval! 
72 na sluispassage bij T-splitsing RA (Sluisstraat); bij 3-sprong LA 
       (Meenhuisweg), over spoor en RD;l 

links mooi vennetje 
73 bij T-splitsing (incl. 1 keer fietspad) RA (Langestraat);  
74 bij 3-sprong van fietspaden (RD) de Langestraat oversteken en bij 4-sprong  
      van fietspaden RD naar de stoplichten voor de Rijksweg, deze oversteken  
      en RD fietspad wordt weg (Langestraat), nu linksom deze Langestraat 
      volgen en dan rechtsom de Langenhorsterweg volgen; 
75 bij 4-sprong (incl. fietspad) de Langenhorsterweg RD, bij 3-sprong (incl. 1 
      keer fietspad) RD; 
76 bij T-splitsing met de Almelosestraat LA, na 350 m RA de weg oversteken en 
      RD (Krudersweg), weg wordt fietspad; 
77 bij T-splitsing van fietspaden RA (Grote Looweg);  
78 bij 3-sprong van fietspaden links aanhouden (Grote  Looweg); 
79 bij 4-sprong (incl. 2 keer fietspad) het fietspad LA (Schievenweg); 
80 bij ‘gekke’ 5-sprong (incl. 2 keer fietspad) het fietspad RA ri. Azelo 
      (Blokstegenweg), fietspad wordt weg; 
81 bij 4-sprong in Azelo RD en over de A1/A35 (Blokstegenweg wordt  



 
 

      Bloksteegweg); 
82 bij T-splitsing met de Bornerbroeksestraat LA;  
83 nu na 2,5 km de 5e afslag rechts RA ri. Tusveld en ’t Maatveld (Tusveld); 

opm. onderweg ligt bij 2e afslag rechts aan de Esweg de mooie 
pleisterplaats  “De  Hondeborg” 
84 vervolg 83: we gaan over deze weg (Tusveld) RD en komen langs een 
      Mariakapel; 
85 bij 4-sprong (incl. 2 keer fietspad) het fietspad LA (Tusvelder Waterleiding); 
86 bij T-splitsing RA (Maatkampsweg); 

links van ons de Doorbraak 
87 bij 4-sprong LA en over de Doorbraak (Tusveld); 
88 Tusveld wordt Oude Deldenseweg en wordt later Verlengde Deldensestraat, 
      bij 3-sprong RD en over de Nijreessingel; 
89 dan direct bij 3-sprong (incl. 1 keer fietspad) het fietspad RD 
      (Weezebeeksweg); 
90 bij 4-sprong van fietspaden het fietspad RD (over de Weezebeek), 
      fietspad wordt weg (Weezebeeksweg); 
91 bij 3-sprong RA (Bosstraat), bij T-splitsing RA (Rietstraat) en direkt weer LA 
      (Joost van den Vondelstraat), deze ‘straat met bocht’ blijven volgen tot 
      T-splitsing, dan RA (Bornerbroeksestraat); 
92 we nemen het fietspad RD langs spoor en gaan onder de weg door 
     (Ambtstraat), deze Ambtstraat RD tot 4-sprong met stoplichten; 
93 let op: direkt na de stoplichten RD en dan na 9 m rechts aanhouden , over 
     spoor en dit fietspad naast spoor steeds RD tot het Stationsplein en 
     NS-Almelo 
 
 

 

“Wat leu bint zo drok met over zichzelf te proaten da‟j der nich 
an toekomt om over oezelf te proaten! 


