
B Autoroute naar de watermolens Ootmarsum en Herinckhave

De route gaat o.a. langs oude Erven , Springendal, Bergvennen, Sterrenwacht 
Cosmos, Watermolen Ootmarsum op het terrein van Openluchtmuseum, 
Ageler es en Watermolen Herinckhave; de route is ongeveer 82 km lang.

“De mooiste dingen in ’t leaven kost
gennen stuver!”

Autoroute-kaart: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2822796
(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!

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;
03 bij T-splitsing en stoplichten LA ri. Ootmarsum (van Rechteren
      Limpurgsingel), 
04 nu 2 keer bij stoplichten RD (van Rechteren Limpurgsingel);
05 bij ‘grote’ 4-sprong met stoplichten RA ri. Ootmarsum (Sluitersveldsingel );
06 bij 3 keer stoplichten RD, (Sluitersveldsingel  wordt Ootmarsumsestraat); 
07 in Mariaparochie bij de Kerk bij stoplichten RD, 
      Ootmarsumsestraat wordt RD Ootmarsumseweg (N349);
08 bij ‘grote’ 3-sprong LA ri. Tubbergen (N746 Noordegraafsingel);
09 deze Noordegraafsingel volgen tot rotonde en op rotonde de 3e afslag RA

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2822796


      ri. Geesteren (Noordegraafsingel), deze Noordegraafsingel wordt RD
      Haarbrinksweg;
10 deze Haarbrinksweg volgen tot rotonde in Geesteren;
11 op rotonde 2e afslag RA (Haarbrinksweg wordt Dorpsstraat);
12 deze Dorpsstraat rechtsom, voor de Kerk, langs volgen;
13 dan na ongeveer 200 m bij 3-sprong, in de bocht, RA de kleine 
      Huyerenseweg ri. Tubbergen;

links ligt op nummer 45 Erve  Hamer 
weer  verder rechts bijzondere schuren op 
40a Erve  Effink
ook verderop mooie Erven zoals Erve 
Wulferink;
in verband met de privacy (niet op de erven
komen!);
14 bij 3-sprong links aanhouden en Huyerenseweg RD blijven volgen;
15 deze Huyerenseweg  RD volgen tot T-splitsing dan RA, dan RD
      over de drukke voorrangsweg, de Tubbergeresweg;
16 nu RD en bij T-splitsing RA (Hardenbergerweg);

voor ons ligt de Eeshof, was oude 
havezathe ,is nu nog rijksmonument en 
woonzorgcentrum Tubbergen
17 bij 4-sprong LA (Uelserweg), deze Uelserweg bij 4-sprong RD;
18 direkt na 165 m bij 3-sprong RA (Binnenveldsweg);
19 deze Binnenveldsweg eerst rechts aanhouden dan steeds RD (3,5 km) tot 
      T-splitsing volgen, bij Maria-kapel, dan LA (Beekzijdeweg);
20 deze Beekzijdeweg RD volgen tot in Vasse, dan bij T-splitsing RA
      (Denekamperweg) en na 100 m (voorbij de Kerk) bij 3-sprong LA (Hooidijk);

rechts van ons Hotel Restaurant “Tante 
Sien”
21  steeds (6,5 km) deze Hooidijk volgen tot T-splitsing met Laagsestraat dan RA
       (Laagsestraat);
Opmerking: we kunnen een bronnen-wandeling van 4,7 km maken:
Na bijna 3 km vanaf  Vasse  komen we bij soort T-splitsing (incl. de zandweg), 
dan de zandweg RA (Brandtorenweg) en direkt links parkeren (zandweg).
We nemen de Groene Wandelroute , de Bronnenroute in het Springendal , 
deze gaat o.a. langs de bronnen met de kwelvijvers, het levert water  voor de 
Springendalse beek en voor de watermolens!



Zie voor de wandelroute-kaart: 
https://www.staatsbosbeheer.nl/routes/twente/wandelroute-springendal-
bronnenroute
Na de wandeling gaan we weer verder, vanaf de parkeer plaats via de 
zandweg bij 3-sprong (incl. zandweg) RD en dan rechtsom Hooidijk vervolgen;
deze Hooidijk volgen tot T-splitsing met Laagsestraat dan RA (Laagsestraat);
22 bij boerderij, drempel en “gekke” 4-sprong LA, Goudkampsweg;
23 bij 3-sprong RA, Lölfweg;
24 bij T-splitsing LA, Ottershagenweg, over de Dinkel, deze Ottershagen weg
      bijna 3,8 km blijven volgen; 
25 direkt na de Dinkel bij 3-sprong LA (Spiekweg) ri. Neuenhaus;
26 bij 3-sprong RD, de Spiekweg rechtsom vervolgen;

rechts ligt Landgoed de Holtweijde, 
Restaurant Hotel
27 bij 4-sprong en ANWB-paal 3638 LA ri. Breklenkamp (Hoofdstraat);
28 bij 3-sprong LA Jonkershoesweg, ri Bakspieker;
"Parkeert u de auto bescheiden en meldt u zich even aan middels een klop op
de deur aub., het gaat tenslotte om een privé-erf. Is er niemand thuis dan 
mag u gewoon doorlopen.", aldus de bewoners.

“Bakspieker met boom door dak”   
29 we gaan nu verder met de rug naar Jonkershoes RA;

rechts ligt Huis te Brecklenkamp. 
30 bij 3-sprong de Jonkershoesweg RA vervolgen;
31 bij 3-sprong en pad. 66421 LA (haaks terug), Hoofdstraat;
32 bij 3-sprong RD, Hoofdstraat;
33 bij 4-sprong (incl. doodlopende weg) RA (Lemsmatenweg); 
34 bij 3-sprong RA (Lemsmatenweg);
35 deze Lemsmatenweg wordt rechtsom Kommiezendijk, de verharde weg
     langs de grens;
36 deze Kommiezendijk ruim 3 km RD tot T-splitsing dan LA (Breemorsweg);
37 bij T-splitsing RA (Frensdorferweg);
38 bij 4-sprong RD (Frensdorferweg);
39 bij 4-sprong RD en over de Dinkel;

direkt links ligt de COSMOS Sterrenwacht Lattrop
en Planetarium,
Observatorium en een sterrentuin; ook mooi voor
kinderen!

https://www.staatsbosbeheer.nl/routes/twente/wandelroute-springendal-bronnenroute
https://www.staatsbosbeheer.nl/routes/twente/wandelroute-springendal-bronnenroute


Ook mooi om even over de weg te kijken en een 
kort ommetje te maken!
40 met de rug naar de Sterrenwacht de Frensdorferweg LA;
41 over de Dinkel en de Frensorferweg RD volgen tot rotonde;
42 op de rotonde de 1e afslag RA ri. Ootmarsum (Ootmarsumsestraat);
43 Ootmarsumsestraat wordt Denekamperstraat en steeds RD tot de rotonde
      in Ootmarsum;
44 op rotonde de 2e afslag RA (Rondweg);
45 bij 4-sprong RD, Rondweg wordt Nieuwe Almelosestraat;
46 bij ‘grote’ 3-sprong LA ri. Oldenzaal (Almelosestraat), Almelosestraat wordt
      Oldenzaalsestraat;
47 bij 4-sprong en stopbord RD, (Oldenzaalsestraat);

rechts windmolen van Oude Hengel
48 nu RD en ook bij ‘grote’ 3-sprong RD (Oldenzaalsestraat) en dan bij 3-sprong
      LA (Wolfsbree), hier parkeren;
Wandeling naar het Commanderieplein (met openluchtmuseum Ootmarsum) 
en naar het centrum van Ootmarsum (bijna 2 km)
Wandelroute-kaart: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2836980 
49 we starten de autotocht weer: met de rug naar de P Stadsweide gaan we
      bij T-splitsing met voorrangsweg RA, Oldenzaalsestraat;
50 iets verder bij ‘grote’ 3-sprong LA, ri Weerselo en direkt weer RA, 
      Zonnenbergweg; 

rechts in een klein bos: Het Boakerstuk op 
de Ageler Es
51 deze Zonnenbergweg steeds RD volgen ri. Kerktoren Reutum (3,5 km); 
52 Pas Op: 100 m ná scherpe bocht in de Zonnebergweg gaan we bij Maria-
     beeld RA (Ikinkstraat);
53 bij T-splitsing LA (Kerkstraat) en net vóór de kerk, bij 3-sprong RA
     Haarlefertsweg, steeds, deze Haarlefertsweg RD volgen (3 km);
54 bij T-splitsing met B-weg langs N 343 (Oldenzaalseweg) LA en direkt weer 
     RA, de grote weg oversteken en RD (Hagveldsweg),

Links mooie oude Boerderij (niet op erf 
s.v.p)
     Hagveldsweg wordt rechtsom Fleringerveldweg;
55 bij 4-sprong en pad. 22184 RD, Fleringerveldweg;
56 bij voorrangsweg en pad. 22187  LA ri. Albergen (Ootmarsumseweg); 
rechts van ons ligt de Fleringermolen of Vrielinks Mölle en restaurant de   
Molen; hier parkeren en de koffie staat klaar; hier is een papieren versie van 
een korte wandelroute naar de Watermolen Herinckhave en de Kroezeboom 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2836980


verkrijgbaar; ook is deze wandeling via bordjes aangegeven. Wandeling naar 
Watermolen Herinckhave (Herinckhave.nl) is 1 km heen (dus 2 km in totaal);
wandeling langs de Watermolen en naar de Kroezeboom is 4 km in totaal.
Wandelroute-kaart: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2837052. 
57 we gaan verder met de rug naar het restaurant de Molen, na 600 m, de 2  e  
      weg RA (net vóór de  bushalte), Steenkampsweg; 
58 bij 4-sprong RD (Steenkampsweg) en bij 4-sprong met de ‘grote’
      Kloosteresweg LA (Kloosteresweg);

rechts van de eerste 3-sprong ligt mooie 
Mariakapel
59 deze Kloosteresweg RD volgen tot rotonde;
60 op de rotonde de 1e afslag RA ri. Almelo (Ootmarsumseweg);
61 deze Ootmarsumseweg RD volgen tot rotonde, op rotonde 1e afslag RA 
      (Ootmarsumseweg); 
62 bij ‘grote’ 3-sprong RD ri. Almelo;
63 nu 4 keer bij stoplichten RD rijden ri. A1, (Ootmarsumsestraat);
64 bij stoplichten en ‘grote’ 4-sprong LA, ri. A1 (Van Rechteren Limpurgsingel);
65 nu 2 keer bij stoplichten RD (Van Rechteren Limpurgsingel);
66 bij stoplichten en ‘grote’ 3-sprong RA ri A1 (Nijreessingel);
67 bij stoplichten RD en bij ‘grote’4-sprong met stoplichten RD ri Wierden,
      Nijreessingel wordt Weezebeeksingel;
68 bij stoplichten RD (Weezebeeksingel)
69 bij stoplichten RA Woonboulevard of Lifestyle- boulevard en dan links 
     aanhouden, hier zijn we bij Mac Donald’s! 

Wat leu gebroekt ’n kop allenig um ’n
hood op te zetten!

                               

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2837052

