A Autoroute naar de watermolens Bels, Frans en de Mast in Vasse
De autoroute is ongeveer 78 km en gaat o.a. langs het veenmuseum, diverse ‘oude Erven’, de
watermolens Bels, Frans en De Mast, over de Ageler es en langs het Stift.

autoroutekaart:
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2790866.
(scrollen en klik op markers)
Afkortingen:
LA
= linksaf
RA
= rechtsaf
RD
= rechtdoor
ri
= richting
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!

“Doe mar kalm an: een haze en een slakke hebt gelieke niejjaor”
Start bij de Mac Donald’s op de Woonboulevard of Lifestyle Boulevard van de
Waterstad Almelo
01 met de rug naar Mac Donald’s RA dan weer RA en nu bij stoplichten LA
(Weezebeeksingel);
02 nu 3 keer bij stoplichten RD (Weezebeeksingel en later Nijreessingel) ;
03 bij T-splitsing en stoplichten LA ri. Ootmarsum (van Rechteren Limpurgsingel);
04 dan 2 keer bij stoplichten RD;
05 bij stoplichten en ‘grote’ 4-sprong RD ri. Vriezenveen (van Rechteren Limpurgsingel),
07 bij stoplichten en 4-sprong RD ri. Vriezenveen, dit wordt RD Oosterweilandweg;
08 deze weg RD blijven volgen, in de bocht bij 3-sprong RA (Rusluiweg);
09 na bijna 3 km bij ‘grote’ 3-sprong LA ri. De Pollen (Geesterenseweg), dan bij 3-sprong RA ri. de
Pollen (Oude Hoevenweg);
10 bij 3-sprong links aanhouden (Paterswal)

na 2 km ligt links het Veenmuseum Vriezenveenseveld; tegenover het veenmuseum ligt
een schitterend natuurgebied: de Engbertsdijkvenen;
wandeling knuppeltjespad, 5 km en (via LA op de Paterswal) af te korten tot 2,7 km
wandelroute-kaart: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2833336
wandelroute-omschrijving:
https://www.blogger.com/blog/post/edit/504283583089183524/7674672899384921088?pli=1
11 we gaan met auto weer terug, dus met de rug naar de ingang van het museum RA (Paterswal) en
dan bij 3-sprong en voorrangsweg LA ri. Langenveen (Oude Hoevenweg);
12 Pas Op: na 1,4 km , bij supermarkt en 3-sprong RA ri. Fruitboerderij West (Vinckenweg);
13 deze Vinckenweg RD volgen;

rechts ligt fruitboerderij de West in West Geesteren)

14 bij ‘gekke’ 3-sprong de Vinckenweg rechtsom volgen, dan RD;
15 direkt ná bomenrij, bij 3-sprong LA ri. Kinderopvang ‘De Kinderboerderij’ (Bragersweg);
16 bij 3-sprong RA, (wat haaks terug) ri. Kinderopvang (Bragersweg);

nu direkt rechts en links mooie schuren bij “oude” Erve De Brager
17 bij T-splitsing LA (Vinckenweg);
18 bij 4-sprong RD (Vinckenweg) en dan bij T-splitsing en voorrangsweg RA (Vinckenweg), tot de
rotonde;
19 op de rotonde 2e afslag RA (Kormelinkstraat), deze Kormelinkstraat wordt linksom Lutkeberg, nu
RD tot rotonde;
20 op de rotonde 3e afslag RA ri. Tubbergen/centrum Geesteren (Dorpsstraat), bij Kerk deze
Dorpsstraat RD vervolgen;
21 dan na ongeveer 200 m bij 3-sprong, in de bocht, RA de kleine Huyerenseweg ri. Tubbergen;

links ligt op nummer 45 Erve Hamer (op alle erven geldt! niet op erf komen!);
weer verder links op 40 a Erve Effink met mooie boerderij en schitterende schuren;
ook verderop mooie erven zoal Erve Wulferink ;
22 bij 3-sprong links aanhouden en de Huyerenseweg RD blijven volgen;
23 deze Huyerenseweg steeds RD volgen tot T-splitsing dan RA en dan RD over de Tubbergeresweg
(Huyerenseweg);
24 nu RD en bij T-splitsing RA (Hardenbergerweg);
Tubbergen
25 bij 4-sprong LA (Uelserweg), deze Uelserweg bij 4-sprong RD ;
26 dan direkt na 165 m bij 3-sprong RA (Binnenveldsweg);
27 deze Binnenveldsweg bij 3-sprong rechts aanhouden en dan steeds RD ( ongeveer 3,5 km) tot
T-splitsing, bij Maria-kapel, dan LA (Beekzijdeweg);
28 deze Beekzijdeweg RD volgen tot in Vasse, dan bij T-splitsing RA (Denekamperweg) en na 100 m
bij 3-sprong, na de Kerk, LA (Hooidijk);
29 bij 4-sprong LA (Oosteriksweg), de Oosteriksweg links aanhouden, later bij splitsing LA (Bergweg);
dan ligt rechts Watermolens Bels met het restaurant Watermolen Bels, via
een korte wandeling (heen en terug) komen we bij de Watermolen Frans;
links van de Bergweg (tegenover het restaurant op de P) ligt Infocentrum IJs- en Es
Wandelroute-kaart van Bels naar Frans, ruim 1km:
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2837647.
Wandelroute-omschrijving:
https://www.blogger.com/blog/post/edit/504283583089183524/7674672899384921088?pli=1
Wandeling van 3 km langs de watermolens, over de Es en langs de Mosbeek:
https://www.landschapoverijssel.nl/routes/mander-langs-watermolens-es
30 we rijden weer terug: met de rug naar het restaurant Bels LA (Bergweg) en bij 3-sprong rechts
aanhouden (Oosteriksweg);

Opmerking: voor gehandicapten wordt punt 30
we gaan weer terug: met de rug naar het restaurant LA (Bergweg) en bij 3-sprong LA
(Oosteriksweg) hier ligt rechts de Watermolen Frans met de vijver; verderop omkeren met de auto en
dan bij 3-sprong RD (Oosteriksweg);
31 bij 4-sprong RA (Hooidijk);
Vasse
wandeling mogelijk naar Watermolen De Mast van uit Centrum Vasse;
bij T-splitsing RA (Denekamperweg) en in het centrum van Vasse parkeren;
wandeling ruim 5 km naar watermolen de Mast via de “Tutenberg en Braamberg”.
Wandelroute-kaart: https://afstandmeten.nl/index.php?id=2885030.
Wandelroute-omschrijving:
https://www.blogger.com/blog/post/edit/504283583089183524/7674672899384921088?pli=1

32 in Vasse bij T-splitsing LA (Denekamperweg);

verder ligt rechts van ons Watermolen De Mast met oud Bakhoes, links van de weg
ligt de molenvijver en kleine parkeerplaats
33 Denekamperweg wordt Vasserweg en let op: na 1 km vanaf de watermolen de Mast bij 3-sprong
vóór klein bos en bij bushalte LA (Bovenesweg);
34 bij T-splitsing RA (Wittebergweg) en direkt bij 3 sprong (LA, haaks terug) Nutterseweg;
35 nu bij 3-sprong RD en bij 3-sprong RA, Nutterseweg vervolgen;
36 bij T-splitsing met voorrangsweg RA (Laagsestraat, Oud Ootmarsum), nu deze straat volgen tot
rotonde dan op de rotonde de 1e afslag RA ri. Almelo (Rondweg);
37 steeds RD de Rondweg (wordt later Almelosestraat) volgen en bij ‘grote’ 3-sprong LA ri. Oldenzaal;
38 Almelosestraat wordt Oldenzaalsestraat, bij 4-sprong met stopteken RD (Oldenzaalsestraat);

rechts windmolen van Oude Hengel
39 bij 3-sprong RA (Weerselosestraat ri. Weerselo) en dan direct weer RA ( Zonnebergweg);

de Zonnebergweg gaat over de Ageler es met rechts het „Boaken van de Ageler es‟
40 deze Zonnebergweg steeds RD en na 3,5 km na scherpe bocht bij 3-sprong RA (Ikinkstraat);

in de bocht rechts ligt Mariakapel
41 bij T-splitsing LA (Kerkstraat), bij 3-sprong RD (Kerkstraat);
42 bij ‘gekke’ 4-sprong RA ri. Weerselo (Nieuwematenweg);
43 nu RD tot T-splitsing dan RA ri. Weerselo (Agelerweg);
44 over kanaal Almelo Nordhorn (Agelerweg);

hier ligt het mooie sluizen complex Reutum
45 Agelerweg steeds RD, ook bij 4-sprong RD, Agelerweg wordt Legtenbergerstraat;
46 deze Legtenbergerstraat bij 4-sprong RD en deze Legtenbergerstraat bij 3-sprong rechts
aanhouden (de Aanleg);
47 bij ‘grote’ 4-sprong RA ri. Tubbergen (Bisschopstraat, N343);
48 nu na ruim 1 km op deze Bisschopstraat LA ri. Saasveld/Stift (Bornsestraat);
49 bij 3-sprong LA (Rudolph Wilminklaan) en dan RA (Stiftstraat);

links ligt de parkeerplaats van het Stift
Het Stift is een eeuwenoud, beschermd dorpsgezicht met o.a.Stiftskerk, het restaurant de
Stiftsjuffer met het terras en de oude waterput ,de Stiftsschool , de Stiftshuizen, het
Storkenhuis en de smederij ; ook is een rondleiding op het fraaie Stift mogelijk! Kosten: vrije
gift, duur: 30-45 minuten
50 met de rug naar de parkeerplaats LA (Stiftstraat);
51 bij T-splitsing LA (Bornsestraat);
52 deze Bornsestraat RD volgen en dan na ongeveer 2 km bij 3-sprong LA ri. Saasveld (Drosteweg);
53 Drosteweg wordt RD (bij restaurant Bruins) Gravenallee, bij 3 sprong met kleine Darfeldsweg RA ,
(Gravenallee);
54 deze Gravenallee volgen;

links ligt de Molenven en rechts de windmolen
Wandeling mogelijk rondom de Molenven 1 km
Parkeren bij de T- splitsing paar meter RA naast restaurant De Molenven:
Wandelroute-kaart: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2838418
wandelroute-omschrijving:
https://www.blogger.com/blog/post/edit/504283583089183524/7674672899384921088?pli=1
we rijden verder met de rug naar de parkeerplaats RA en direkt bij 3-sprong RD (Bornsestraat) , zie
verder punt 56 e.v.
55 bij T-splitsing LA (Bornsestraat), deze Bornsestraat RD volgen;
56 bij 3-sprong, net tegenover Hotel Restaurant ‘Jachtlust’, RA ri. Hertme (Bartelinksweg);
57 Bartelinksweg wordt RD Hertmerweg en deze Hertmerweg door Hertme RD blijven volgen;
58 bij 3-sprong rechts aanhouden (Hertmerweg) en bij 4-sprong links aanhouden (Hertmerweg);

59 bij T-splitsing LA (Hertmerweg), nu de Hertmerweg RD volgen naar rotonde;
opmerking vóór de rotonde ligt, tegenover het restaurant het Seminar, links de parkeerplaats voor
het maken van een wandeling over Landgoed Weleveld.
wandelroute-kaart: https://afstandmeten.nl/index.php?id=2866942.
wandelroute-beschrijving:
https://www.blogger.com/blog/post/edit/504283583089183524/7674672899384921088?pli=1
60 op de rotonde de 1e afslag RA ri. Almelo (Hoofdstraat in Zenderen);
61 deze Hoofdstraat wordt RD Almelosestraat en later van Rechteren Limpurgsingel (N743);
62 bij ‘grote’ 3-sprong en stoplichten LA ri. A1 (Nijreessingel);
63 nu 3 keer bij stoplichten RD (Weezebeeksingel);
64 bij stoplichten RA afslag Woonboulevard of Lifestyle Boulevard Almelo naar Mac Donald’s

“Nen knieperd is nooit riek!”

