C Autoroute naar watermolens in Oele en Twickel (Delden)
De autoroute is ongeveer 81 km lang en gaat o.a. langs de Doorbraak, Ypelo
met de Dakhorst, Grimberg, Windmolen Pelmolen, Binnengait, sluis Wiene en
de Wendezoele; natuurlijk ook langs de Watermolens Oele en Twickel.

Start en eindpunt bij de Mac Donald’s op de Woonboulevard of
Lifestyle Boulevard van Waterstad Almelo

Ik word liever deur de kastelein bediend as deur de pastoor!
Kaart autoroute:
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2791423.
(scrollen en klik 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!
Start Mac Donald’s Lifestyle Boulevard
01 met de rug naar Mac Donald’s RA dan weer RA en nu bij stoplichten LA
(Weezebeeksingel);
02 nu 3 keer bij 4-sprong en stoplichten RD, Weezebeeksingel wordt dan RD
Nijreessingel;
03 bij stoplichten en T-splitsing RA (van Rechteren Limpurgsingel);
04 bij 4-sprong RA ri. Tusveld, direkt bij 3-sprong LA ri. Tusveld
(Drienemansweg) en dan deze weg rechtsom volgen (Grote Bavenkelsweg);
05 over de Doorbraak en RD over spoor, bij 3-sprong RA (Maatkampsweg);
06 bij 4-sprong RD ri. Bornerbroek, over de Doorbraak (Maatkampsweg), RD en
over de A35, nu RD;

07 bij 4-sprong (incl. doodlopende weg) LA (Bolscher Landen);
08 bij T-splitsing en voorrangsweg (Bornsestraat) paar meter LA en direkt weer
RA ( Bolscher Landen);
09 bij 3-sprong RD en Bolscher Landen wordt Doodsdwarsweg, deze weg
rechtsom volgen;
10 bij T-splitsing RA (Doodsweg);
11 bij 3-sprong RD ri. Enter (Doodsweg wordt Pepershaar);
12 bij voorrangsweg deze paar meter RA volgen (Lohuisstraat), dan direkt bij
3-sprong LA ri. Enter (Pepershaar);
13 deze weg RD en bij 4-sprong weer RD volgen tot T-splitsing met
voorrangsweg dan LA (Entersestraat);
14 nu RD over het Twentekanaal en dan direkt LA bij pad. 22401
ri. Markelo omlaag rijden (Entersestraat);
15 bij 3-sprong LA en onder het viaduct door (Kanaalweg);
16 de verharde weg links aanhouden Kanaalweg wordt Keursweg en dan
Zomerdijk;

links en rechts mooi uitzichtpunt vanaf de brug op de Doorbraak
17 bij 4-sprong LA (Hoeselderdijk);
18 bij 3-sprong RA (Keursweg);
19 deze Keursweg RD volgen tot over de Doorbraakbrug;

links en rechts mooi uitzicht op de Doorbraak, rechts bij ingang
fietspad ligt kleine auto- parkeerplaats
20 nu weer de Keursweg verder volgen, bij 3-sprong RA (Ypeloweg);
21 nu bij 3-sprong RD en over de Doorbraakbrug;

links en rechts de Doorbraak
22 dan direkt bij 3-sprong LA ri. Rectum (Ypeloschoolweg),na scherpe bocht
linksom ligt rechts parkeerplaats naast ‘Kulturhus Akkerhus’;
nu is korte wandeling (2 km) naar de Dakhorst mogelijk:
wandelroute-kaart: https://afstandmeten.nl/index.php?id=2836718
wandelroute-omschrijving:
https://www.blogger.com/blog/post/edit/504283583089183524/202355158
6896322200
we rijden weer verder en met de rug naar de parkeerplaats RA
(Ypeloschoolweg);
23 bij 3-sprong en Meestershuis RA ri Rectum, over de Exosche Aa
(Ypeloschoolweg);
24 bij 3-sprong en pad. 23031/001 LA ri. Rectum, Ypeloschoolweg wordt
Sluizendijk;
25 bij voorrangsweg, ‘gekke’ 4-sprong met de Enterweg, RD ri. Wijngaard

Baan (Sluizendijk);
26 deze Sluizendijk bij 4-sprong LA (Kloosterhoeksweg), deze kronkelende,
doodlopende weg volgen via bordjes ‘Wijngaard Baan’

Wijngaard Baan of Wijngaard bi‟je de Regge
hier pauze-mogelijkheid: koffie, thee en fris of wijnproeverij
27 nu weer terug naar de 4-sprong op de Sluizendijk en dan LA (Sluizendijk);
28 deze Sluizendijk RD blijven volgen en later rechtsom;
29 Pas Op: nu bij 3-sprong LA door de tunnel (’t Winkel), onder de grote weg
door en bij T- splitsing LA ri. Rijssen (B-weg Rijssensestraat);
30 deze Rijssensestraat RD (over de Regge) en RD tot rotonde dan op de
rotonde de 2e afslag RA ri. centrum Rijssen (Wierdensestraat)
31 direkt ná de rotonde na 50 m LA (Pelmolenweg);
32 2 keer bij 3-sprong RD en dan bij 3-sprong LA (Pelmolenpad);

hier ligt de Windmolen de Pelmolen ter Horst aan het water (de Regge)
en de Enterse zomp
33 met de rug naar de Pelmolen gaan we weer terug (Pelmolenpad) dan
bij T-splitsing LA (Pelmolenweg);
34 bij 4-sprong links aanhouden ri. Landgoed Elsgraven (Leijerweerdsdijk);
35 steeds de Leijerweerdsdijk RD, over het viaduct (N347) en Leijerweerdsdijk
wordt dan Witmoesdijk;
36 deze weg RD, ook bij 4-sprong RD, 1,9 km (Witmoesdijk) tot T- splitsing dan
LA (Wierdenseweg), bij 3-sprong RD (Wierdenseweg);
Wierdenseweg 1,3 km RD volgen tot:
37 vóór de bocht, bij bankje en bij 3-sprong RA (Keizersweg);
38 bij T-splitsing en voorrangsweg RA (Ypeloweg);
39 doorrijden tot T-splitsing dan LA (Dorpsstraat);
40 steeds deze Dorpsstraat RD volgen tot voorbij de Katholieke kerk
(ruim 1 km); dan de Dorpsstraat linksom vervolgen;
41 deze Dorpsstraat wordt steeds RD Goorseweg, we gaan onder de A1 door
en dan na 1,5 km,vóór bord TOT ZIENS N WIERDEN, bij 3-sprong LA
(Bullenaarsweg);
42 deze Bullenaarsweg steeds RD, Bullenaarsweg wordt Kartelaarsdijk, deze
weg blijven volgen;

rechts van ons ligt de Schippersherberg “Binnengait” aan de BovenRegge ; hier koffie, thee etc.
43 we gaan verder over de Kartelaarsdijk RD en dan bij T-splitsing met de
Wolvesweg RA (Wolvesweg);
44 Wolvesweg wordt RD Rijssenseweg en na 800 m ligt rechts van ons een
prachtig en rustig natuurgebied , behorend tot het Landgoed Twickel.

We kunnen de blauwe wandeling nemen op landgoed Twickel
Deldenerbroek; 3,7 km
Wandelroute-kaart:
https://wandelroutesoverijssel.fandom.com/nl/wiki/Deldenerbroek?file=Kaa
rt_Deldenerbroek.jpg
we rijden weer verder, dus met rug naar de parkeerplaats RA, Rijssenseweg;
45 bij splitsing de Rijssenseweg links aanhouden, nu RD via de brug over het
Twentekanaal;
46 direkt ná de brug bij 3-sprong LA, langs kanaal (Werninksweg);
47 bij ‘grote’ 3-sprong RA (Schoolstraat), deze Schoolstraat RD en linksom
volgen;
48 bij T-splitsing en pad. 22424 RA ri. Hengevelde (Langenhorsterweg), deze
Langenhorsterweg RD;
49 in de bocht bij 3-sprong linksom, Langenhorsterweg wordt Langestraat;
50 de Langestraat rechtsom volgen tot de stoplichten en dan RD de
voorrangsweg oversteken;
51 Let op: dan direkt bij 3-sprong RA ri. Diepenheim (Langestraat);
52 deze Langestraat gaat linksom over in Meenhuisweg, nu RD en over het
spoor;
53 bij T-splitsing RA ri. Diepenheim (Sluisstraat);

we gaan linksom en hier gaan we langs het sluizencomplex “de
Wiene of de Waarbeek” , de Schutssluis heeft een verval van 6 m.
54 na de sluis eerst RD, dan ná 150 m bij 4-sprong LA (Beldsweg), dit wordt
rechtsom Nijlandsweg;
55 bij T-splitsing en voorrangsweg LA (Bentelosestraat);
56 vóór de brug RA ri. Beckum langs kanaal, nu RD (Kanaaldijk);
57 bij brug en 4-sprong RD (Peppelendijk), dit wordt Oelersteeg, deze
kronkelige Oelersteeg blijven volgen;
58 bij verharde 3-sprong LA (Oelersteeg) ri. Watermolen;
59 bij 3-sprong RA (Albersdijk), dan bij 3-sprong RD;
60 Albersdijk wordt Olde Meulenweg;

rechts ligt de watermolen van Oele
parkeren op de kleine (vaak volle) parkeerplaats vóór “De Oldemeule”;
als we de Olde Meulenweg 600 m verder rijden is links een grote
parkeerplaats.
Wandelen rond ‘de Oldemeule’ 2,7 km
Wandelroute-kaart: https://afstandmeten.nl/index.php?id=2833887

wandelroute-omschrijving:
https://www.blogger.com/blog/post/edit/504283583089183524/202355158
6896322200?pli=1
nu wandelen we weer terug naar de parkeerplaats:
61 met de rug naar de grote parkeerplaats RA (Olde Meulenweg) of met de rug
naar de kleine parkeerplaats RD (Olde Meulenweg), dit wordt linksom
Albersdijk, deze Albersdijk RD;
62 bij 3-sprong LA (Oelersteeg);
63 bij 3-sprong RA ri. Delden (Oelersteeg), deze kronkelige verharde weg steeds
volgen (Oelersteeg);
64 Oelersteeg wordt Peppelendijk) nu RD tot ‘4-sprong en brug’ dan RD
(Kanaaldijk);
65 bij T-splitsing met de N740 RA ri. Delden, via de brug over Twentekanaal
(Europalaan) en doorrijden tot rotonde;
66 op rotonde 2e afslag RA (Europalaan);
67 over spoor en bij 4-sprong met stoplichten RD tot rotonde, dan op de
rotonde 2e afslag RA (Europalaan), nu Europalaan volgen tot rotonde;
68 op rotonde 1e afslag RA ri.Twickel (Molenstraat), bij 3-sprong links
aanhouden ri. Twickel (Watertorenstraat);
69 deze Watertorenstraat over de N346 en nu RD, even verder ligt links de
gratis parkeerplaats bij Restaurant ’t Hoogspel, mooi terras met speeltuin.
Zie verder punt 70, 71 en volgende.

Is de parkeerplaats vol ga dan naar punt 69a

Restaurant ‟t Hoogspel als startpunt van de wandeling over de
Deldense es naar de Noordmolen en Kasteel Twickel op landgoed
Twickel, ongeveer 5km
wandelroute-kaart:
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2836146
wandelroute-omschrijving:
https://www.blogger.com/blog/post/edit/504283583089183524/202355158
6896322200?pli=1
70 bij 4-sprong LA ri. Zenderen (Twickelerlaan);
zie verder punt 71 en volgende;

69a Indien de parkeerplaats bij restaurant ’t Hoogspel vol is dan parkeren we
tegen “kleine betaling” op de openbare parkeer plaats: we rijden vanaf

het restaurant door naar de 4-sprong dan RA (Twickelerlaan) en iets
verder kunnen we links parkeren.

De openbare Parkeerplaats als startpunt van de wandeling over de
Deldense es naar de Noordmolen en Kasteel Twickel op landgoed
Twickel,
We wandelen met de rug naar de parkeerplaats RA (Twickelerlaan ),
dan bij 4-sprong LA het voetpad langs de Bornsestraat en zo naar het
restaurant ‟t Hoogspel ; zie verder kaartje en omschrijving zoals boven.
70a vanaf de openbare parkeerplaats RA ri. Zenderen (Twickelerlaan) en bij
4-sprong RD (Twickelerlaan), zie verder punt 71 en volgende;
71 na 200 m op deze Twickelerlaan ligt rechts van ons de museumboerderij

Museumboerderij “De Wendezoele” (met aan de overkant gratis
parkeren); vele bezienswaardigheden (binnen en buiten) uit vervlogen
tijden, ook koffie met krentenwegge tegen grootmoeders prijzen!
72 we rijden verder RD over de Twickelerlaan, Twickelerlaan wordt RD
Secr. Engelbertinkstraat;
73 bij 4-sprong RD en bij 3 sprong (incl. doodlopende weg) RD
(Secr. Engelbertinkstraat);
74 bij verharde 4-sprong in Azelo RA (Blokstegenweg) en over de A1,
Blokstegenweg wordt dan Bloksteegweg;
75 bij voorrangsweg LA ri Bornerbroek (Bornerbroeksestraat);
76 bij 3-sprong RD en bij 3-sprong weer RD;
76a mogelijkheid: bij deze 3-sprong RA via de Esweg naar de
pleisterplaats ‘De Hondeborg’)

rechts van ons ligt de mooie pleisterplaats Erve „de Hondeborg‟ aan
de Azelerbeek , ook parkeerplaatsen!
77 we gaan verder (vanuit de Hondeborg RA), deze Bornerbroeksestraat
steeds RD, Bornerbroeksestraat wordt Bornsestraat,
78 we rijden onder de A1 door en gaan steeds RD tot de rotonde in
Bornerbroek;
79 op rotonde de 1e afslag RA ri Almelo (Pastoor Ossetraat);
80 over de Doorbraak en onder de A35 door, bij 4-sprong met stoplichten RA
(N349 Henriette Ronald Holstlaan);
81 bij 3-sprong met stoplichten RD;
82 bij ‘grote’ 4-sprong met stoplichten LA (Weezebeeksingel), bij
stoplichten RD;

83 nu RA Woonboulevard of Lifestyle Boulevard Almelo bij de Mac Donald’s

A-j gen hassens hebt kö-j ze ok neet gebroeken!

