E Autoroute naar watermolen Singraven in Denekamp
De autoroute is ongeveer 88 km en gaat o.a. langs Stift, havezate het Everlo,
Landgoed Singraven met de Watermolen en Wonderryck

“Duur ‟n klean reampke kö-j ‟n hemmel ok wa zeen!”
Autoroute-kaart: https://afstandmeten.nl/index.php?id=2794005.
(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 woonboulevard of Lifestyle Boulevard van 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 4-sprong en stoplichten RD, (Weezebeeksingel wordt dan RD
Nijreessingel);
03 bij T-splitsing met stoplichten RA (van Rechteren Limpurgsingel),
04 van Rechteren Limpurgsingel wordt RD (over de Doorbraak) Almelosestraat
en in Zenderen wordt het RD Hoofdstraat;
05 ook bij stoplichten steeds RD tot rotonde en op de rotonde 3e afslag RA
(Hertmerweg), nu 2 keer RD (Hertmerweg);
rechts van ons ligt landgoed Weleveld met de twee wolven
06 deze Hertmerweg bij 3-sprong RA;
07 bij 4-sprong de Hertmerweg rechts aanhouden ri. Openluchttheater, dan bij
3-sprong de Hertmerweg links aanhouden ri. Openluchttheater;

rechts van ons in Centrum van Hertme ligt het openluchttheater
08 steeds RD in Hertme, Hertmerweg wordt RD Bartelinksweg;

09 bij T-splitsing vóór restaurant Jachtlust LA ri. Saasveld (Weerselosestraat),
Weerselose straat wordt RD Bornsestraat, nu steeds RD;
10 Pas Op: net voorbij het bos met Molenven bij 3-sprong bij restaurant ‘Het
Molenven’ RA ri. Saasveld (Gravenallee);
11 bij 3-sprong deze Gravenallee linksom volgen; Gravenallee wordt RD in
Saasveld Drosteweg, nu steeds RD (Drosteweg);
12 ook bij ‘grote’ 3-sprong RD ri. Weerselo (Drosteweg);
13 bij T-splitsing RA ri. Weerselo (Bornsestraat), deze Bornsestraat ongeveer
2,5 km RD volgen;
14 dan 150 m vóór de T-splitsing met ‘grote weg’ RA naar Het Stift (Stiftstraat);
Het Stift in Weerselo , mooie Stiftkerkje , Stiftshuizen en het restaurant de
Stiftsjuffer met fraai terras en Bentheimer put; rondleiding over het Stift
mogelijk, kosten: vrije gift, duur 30 tot 45 min.
Wandeling , rondom het Stift 2 km:
Wandelroute-kaart: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2832610
Wandelroute-omschrijving:
https://www.blogger.com/blog/post/edit/504283583089183524/154030298
3199308915?pli=1
15 met de rug naar de parkeerplaats rijden we RA (Stiftstraat) dan bij 3-sprong
LA, Doorgaande Verkeer (Rudolph Wilminkstraat);
16 bij T-splitsing met de voorrangsweg RA (Bornsestraat);
17 bij T-splitsing met de N343 (Bisschopsstraat) RA ri. Weerselo
18 na supermarkt (rechts van ons) bij ‘grote’ 4-sprong LA ri. Reutum
(de Aanleg);
19 bij 3-sprong RA (Haarstraat);
20 bij 3-sprong LA (Haarstraat), deze Haarstraat steeds RD (ongeveer 4 km)
RD volgen naar Rossum;
21 in Rossum bij 3-sprong linksom ri. Ootmarsum (Haarstraat wordt Thijstraat),
nu RD en dan weg linksom vervolgen (Father Raatgerstraat), nu RD;
22 bij 3-spong LA (Grotestraat), dan rechtsom naar de rotonde
(Wiekermaatweg);
23 op de rotonde de 1e afslag RA ri. Oldenzaal (Oldenzaalsestraat), dan direkt
bij 4-sprong RD;
24 iets verder LA (Everlostraat)

hier ligt links mooie ouderwetse Tuffelkelder (bewaarplaats voor
aardappelen)
25 deze Everlostraat 2 km tot de parkeerplaats Havezate Everlo blijven volgen;

rechts ligt de Havezate Het Everloo met parkeerplaats, vanaf deze
parkeerplaats is een korte wandeling 1,1 km mogelijk door de groene pijlen te
volgen
26 we rijden weer verder: deze Everlostraat na ruim 1 km bij 3-sprong LA
(Volterdijk), deze Volterdijk RD volgen tot rotonde;
27 op de rotonde de 2e afslag RA ri. Beuningen( Beuningerstraat);
Beuningen
In het centrum van Beuningen bij restaurant Het Sterrebos starten de
wandelingen:
Wandeling rondom Beuningen 4,5 km:
Wandelroute-kaart: https://afstandmeten.nl/index.php?id=2831599
Mauritspad 1,5 km:
Wandelroute-kaart: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2850316
Route-omschrijvingen:
https://www.blogger.com/blog/post/edit/504283583089183524/154030298
3199308915?pli=1
na de wandeling met de rug naar het restaurant weer RA (Beuningerstraat).
28 deze Beuningerstraat RD tot 4-sprong dan RA (Paandersdijk);

aan de rechterkant van de Paandersdijk ligt een bekend Mariakapel
29 bij 4-sprong LA Nijenhaerweg;
30 deze Nijenhaerweg RD volgen tot T-splitsing dan RA (Beuningerstraat);
31 na bijna 2 km bij 3-sprong LA ri Lutterzand (haaks terug
(Roorderheurnerweg, dit wordt Lutterzandweg);
32 over de Dinkel en direkt rechts Parkeerplaats voor een zeer korte wandeling
naar de Dinkeloever;
Wandeling Dinkeloever, de Lutterzandroute! (bijna 1,5 km):
Wandelroute-kaart:
https://afstandmeten.nl/index.php?id=2831607
Route-omschrijving:
https://www.blogger.com/blog/post/edit/504283583089183524/154030298
3199308915?pli=1
33 we vervolgen de Lutterzandweg

links ligt de „Erve Beverborg‟
34 bij 3-sprong RD en over de Dinkel (Lutterzandweg);
35 bij 3-sprong rechts aanhouden (Lutterzandweg);
36 bij 4-sprong LA (Beuningerveldweg) en we gaan weer over de Dinkel;
37 bij 4-sprong en voorrangsweg RA (Beuningerstraat);
38 via Beuningen gaan we RD (Beuningerstraat) naar de rotonde;

39 op de rotonde 1e afslag RA ri. Denekamp (Denekamperstraat), nu RD tot
volgende rotonde, zie verder punt 40 e.v.;

extra mogelijkheid : bij deze volgende rotonde 2e afslag RA
(Oldenzaalsestraat) , hier ligt aan deze Oldenzaalsestraat na 100 m
rechts het museum Wonderrijck met restaurant en tuin:
na bezoek met de rug naar Wonderryck LA terug naar de rotonde,
dan op de rotonde de 1e afslag RA (Singravenstraat),
zie verder punt 41 e.v.
40 op deze volgende rotonde gaan we de 3e afslag RA ri. Lattrop
(Singravenstraat);
41 Let Op: na 650 m kleine weg LA ri. watermolen Singraven (Ellenweg), dan
direkt linksom en bij T-splitsing weer rechtsom(Molendijk), Molendijk wordt
Schiphorstdijk;
42 verderop ligt links het Huis Singraven en rechts de Watermolen Singraven
aan de Schiphorstdijk;
Landgoed Singraven met de watermolen en het rustieke restaurant met voor
en achter prachtige terrassen; ook ligt achter bij de landgoedwinkel de tuin
en het arboretum en natuurlijk Huis Singraven (hier ook rondleidingen) met
het Koetshuis Singraven. In de Dorsloods expositie!
Mooie wandelingen mogelijk in de Kasteeltuin en Arboretum, ook
overnachten mogelijk (informatie in de landgoedwinkel)
43 deze Schiphorstdijk RD, over de Dinkel en bij 4-sprong RD, over het kanaal
Almelo Nordhorn wordt Schiphorstdijk Damweg;
44 deze Damweg RD en bij T-splitsing RA (Hunenborgseweg);
45 bij T-splitsing met Ootmarsumsestraat LA ri. Ootmarsum;
46 naar rotonde en op rotonde 2e afslag RA ri. Ootmarsum
Ootmarsumsestraat wordt RD Denekamperstraat;
47 nu RD tot rotonde in Ootmarsum, op de rotonde de 1e afslag RA ri. Lage
(Laagsestraat);
48 in Oud Ootmarsum direkt na restaurant De Postelhoek bij de 4-sprong LA
Spölmansweg;
49 bij T-splitsing RA (Wittebergweg);
50 deze Wittebergweg ruim 2 km RD volgen dan RA ri. Hezingen (Bovenesweg);
51 bij T-splitsing met de Vasserweg LA, deze Vasserweg volgen tot grote
4-sprong met de N349;
52 bij stopbord en op deze 4-sprong in Ootmarsum RA ri. Almelo (Nieuwe
Almelosestraat);
53 bij grote 3-sprong RD ri. Almelo (Almelosestraat), dit wordt RD

Ootmarsumseweg;
54 nu steeds RD ruim 3,5 km tot rotonde en op de rotonde de 2e afslag RA ri.
Almelo/Fleringen (Ootmarsumseweg);
55 nu ruim 3 km RD, dan bij stoplichten en ‘grote’ 4-sprong ,met de N 343 gaan
we RD ri. Albergen Almelo (Ootmarsumseweg);
56 deze N 349 blijven volgen (ongeveer 2,5 km) tot rotonde;
57 op de rotonde in Albergen de 2e afslag RA en deze Ootmarsumse weg volgen
ri. Almelo, deze Ootmarsumseweg volgen tot volgende rotonde;
58 op deze rotonde de 1e afslag RA ri Almelo (Ootmarsumseweg, N 349);
59 deze Ootmarsumseweg steeds RD, ook bij ‘grote’ 3-sprong met N 746 RD,
weg wordt Ootmarsumsestraat;
60 nu 4 keer bij stoplichten RD ri. Almelo, Ootmarsumsestraat wordt
Sluitersveldssingel;
61 Let op: bij stoplichten en ‘grote’ 4-sprong LA ri. Ring Zuid (Van Rechteren
Limpurgsingel);
62 2 keer bij stoplichten RD (Van Rechteren Limpurgsingel);
63 Let op: bij stoplichten RA (Nijreessingel);
64 3 keer bij stoplichten RD, Nijreessingel wordt Weezebeeksingel;
65 Let op: bij stoplichten RA Woonboulevard en dan links aanhouden,
Mac Donald’s op de Lifestyle Boulevard!

“ A-j oolder wördt, wör iej wa wiezer mer nich altied
verstaandiger!”

