
F Autoroute naar watermolen Den Haller in Diepenheim.

De route is 72 km lang en gaat o.a. langs Twente kanaal, landgoed Weldam,
Landgoed Warmelo, Oranjemuseum, Watermolen den Haller, Stokkum, 
restaurant de Pot, restaurant de Kemper en Ypelo met de Dakhorst. 

“Plezeer te hemn an kleane dinge
is ’n middel um gelukkig te wean!”

Zie autoroute-kaart: https://afstandmeten.nl/index.php?id=2821094. 
(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 de Waterstad
Almelo
01 met de rug naar Mac Donald’s RA dan weer RA en nu bij stoplichten LA
      Weezebeeksingel; 
02 bij 3 keer stoplichten RD (Weezebeeksingel en later Nijreessingel);
03 Let op: bij T-splitsing en stoplichten RA (van Rechteren Limpurgsingel);
04 na ongeveer 1 km (bij 4-sprong) RA ri. Tusveld; direkt bij 3-sprong LA
      Drienemansweg en RD, bij 3-sprong RA (Grote Bavenkelsweg);
05 over de Doorbraak en dan RD en over het spoor, bij 3-sprong RA ri. Tusveld 
     (Maatkampsweg);
06 bij 4-sprong RD en over de Doorbraak, over de A 35 en langs de Doorbraak;
07 bij 4-sprong (incl. doodlopende weg), na sportvelden LA (Bolscher Landen) 
      en dan bij T-splitsing RA ri. Bornerbroek (Bornsestraat);
08 deze Bornsestraat RD naar rotonde in Bornerbroek;

https://afstandmeten.nl/index.php?id=2821094


09 op rotonde de 3e afslag rechtsaf ri Delden (Lohuisstraat), over de A1 en
      Lohuisstraat wordt Almelosestraat;
10 na ruim 3 km vanaf deze rotonde bij 3-sprong RA ri. Enter
     (Langenhorsterweg);
11 direkt ná scherpe bocht bij 3-sprong RA (Schoolstraat);
12 deze verharde Schoolstraat rechtsom volgen, nu de Schoolstraat RD en net 
      vóór kanaal bij ‘grote’ 3-sprong LA (Werninksweg);
13 bij 3-sprong RA over Twentekanaal en direkt na de brug bij 4-sprong
       LA  (Seppenwooldsweg), we gaan langs kanaal;
14 bij 3-sprong RA (Rikkerinksweg, links staat bordje Zeldam, rechts
       grondverzet Oosterveld);
15 bij 3-sprong links aanhouden (Rikkerinksweg wordt dan Bollenweg), deze 
       Bollenweg steeds RD blijven volgen, (Bollenweg 2 km volgen);
16 bij 4- sprong met de Rijksweg N346 RD ri.Bentelo, Bollenweg wordt
      Veldhuisweg; 
17 deze Veldhuisweg RD over spoor en over het Twentekanaal volgen,
18 bij 4-sprong RD, Veldhuisweg wordt Dorreweg;
19 bij 3-srong RA (Sloezenweg);
20 Sloezenweg wordt RD Boswinkelsweg, nu over de Bolscherbeek;
21 bij 4-sprong met de Haaksbergerweg, N 347 gaan we RD over deze drukke
      weg en dan bij T-splitsing de B-weg RA de kleine weg langs de N347;
22 deze B-weg Haaksberger weg wordt, RD en linksom Lochemseweg, en wordt
      dan Rondweg (B-weg);
23 deze Rondweg links aanhouden dan bij T-splitsing LA ri. Diepenheim 
     (Diepenheimseweg N 824); 
24 Let op: na 500 m bij 3-sprong LA (Weldammerlaan) voor P en dan direkt het
     zandpad RA (Prins Mauritslaan) en na 85 m ligt links de parkeerplaats voor 
     Landgoed Weldam; 
Vanaf deze parkeerplaats kunnen we wandelingen maken:
-wandeling in de mooie tuinen van Weldam met doolhof en berceau,
  van  hier naar ingang kasteel is 380 m.
-wandeling rondom Weldam,
   Wandelroute-kaart van deze rondwandeling rond Weldam 2 km:
   https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2831987.  
- of vanaf de parkeerplaats de blauwe (2,6 km), rode (3,8 km) of gele (5km) 
   gemarkeerde wandeling volgen.
 we vervolgen de autoroute:
25 met de rug naar de parkeerplaats het zandpad RA (Prins Mauritslaan) en bij 
      T-splitsing LA en dan direkt weer LA ri. Diepenheim (Diepenheimseweg);
26 deze Diepenheimseweg, die later Goorseweg en dan Wilsonweg wordt  

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2831987


     2,4 km RD volgen;
27 bij 4-sprong LA (Watermolenweg) ri. Hengevelde/Watermolen Den Haller;
28 bij 3-sprong RD en dan RA naar de parkeerplaats van Watermolen 
     Den Haller;
voor ons: het Restaurant met de Watermolen den Haller, gelegen aan de 
Diepenheimse Molenbeek; we bekijken de mooie omgeving van de 
watermolen , het buurtschap en kunnen een bezoek brengen aan het 
Restaurant of aan het idyllisch gelegen terras!
Wandeling naar het Oranjemuseum, ruim 1km!
Wandelroute-kaart:
https://afstandmeten.nl/index.php?id=2831985.
We vervolgen de autoroute:
29 vanaf de parkeerplaats gaan we bij T-splitsing LA (Watermolenweg);
30 bij 4-sprong met de grote weg N 824 (Wilsonweg) RD (Haaksbergerstraat), 
     nu steeds RD;

31 bij T-splitsing RA (Borculoseweg) en dan linksom de Grotestraat RD volgen,

     Zie verder punt 32 e.v.

Mogelijkheid om Landgoed Warmelo (Kasteelwarmelo.nl) met de bijzonder 
fraaie tuinen in Diepenheim te bezoeken, een aanrader! 

31a bij T-splitsing LA (Borculoseweg) en na 500 m ligt rechts de ingang en 

parkeerplaats van Kasteel Warmelo.
Het Landgoed Warmelo bestaat uit vele soorten tuinen, met o.a. veel azalea's
en grote rododendrons, etc. Het Landgoed heeft één van de mooiste 
landgoed-tuinen van Twente; ook zijn er vele prachtige zandsculpturen! 
Verboden voor honden!
Er is een gemarkeerde wandelroute:
http://www.kasteelwarmelo.nl/info-route-park.html  
In het koetshuis bevindt zich een theeschenkerij met terras; 
rolstoeltoegankelijk.
Vanaf de parkeerplaats gaan we weer ri. Diepenheim;

31b dus LA Borculoseweg en na 550 m bij grote 3-sprong linksom de 

     Grotestraat RD volgen; zie verder punt 32;

32 na ongeveer 300 m bij 3-sprong RA ri. ‘Bibliotheek, Stokkum’ 
     (Raadhuisstraat);
33 Raadhuisstraat wordt RD Stokkumerweg, (over Twentekanaal wordt 
     Stokkumerweg Diepenheimsedijk), nu over spoor;
34 Diepenheimseweg bij 3-sprong RD;

http://www.kasteelwarmelo.nl/info-route-park.html
https://afstandmeten.nl/index.php?id=2831985


35 bij 3-sprong RA (Stokkumerweg) en direkt bij 3-sprong LA (Löppinksweg);

let op de mooie ‘eeuwenoude’ boerderijen 
in Stokkum
36 bij 4-sprong RA (Brinkweg),

links van de Brinksweg ligt naast de hoge 
Eswal het Napoleonslaantje
37 bij 3-sprong LA (Nijhuisweg) en dan bij T-splitsing LA (Kerkweg);
38 deze Kerkweg RD en bij 3-sprong RA (haaks terug) De Hulpe;
39 bij T-splitsing LA (Stokkumerweg);
40 bij stopbord en‘gekke’ 4-sprong met de voorrangsweg (Goorseweg) RD 
     (Potdijk);
41 deze Potdijk bij 4-sprong RD volgen;

direkt na 4-sprong ligt links op Potdijk 
nummer 9 de fraaie “antieke, 150 jaar oude 
“  Herberg de Pot met speeltuin
42 we vervolgen de Potdijk en gaan steeds RD dan bij 4-sprong met de
      voorrangsweg  (Rijssenseweg), deze oversteken en RD (Potdijk wordt 
      Postweg);
43 dan (bij ‘Dieka Uitgaan’ op nummer 11), bij 3-sprong RA (Oude 
      Rijssenseweg);
44 bij 4-sprong RD, dan rechtsom de verharde weg volgen (Oude Rijssenseweg
      wordt Groningeresweg);
45 bij T-splitsing RA (Bovenbergweg);
46 bij T-splitsing LA (Kemperweg);

voor ons ligt Herberg De Kemper ; “oude” 
Herberg met mooi terras en fraaie 
schaapskooi met 
overnachtingsmogelijkheid;
iets verder links van de Kemperweg de 
Melktap bij de boerderij
47 bij 3-sprong LA (Apenbergerweg);
48 bij T-splitsing RA (Diependaalseweg);
49 bij T-splitsing met de voorrangsweg (Rijssenseweg) de voorrangsweg RA; 
50 Let op: bij 3-sprong kleine weg RA (afslag camping De Bovenberg) 
     (Kemperweg);
51 bij 3-sprong LA (Kemperweg);
52 bij 3-sprong bij Restaurant de Kemper RD (Kemperweg);



53 bij T-splitsing paar meter LA en op de rotonde de 2e afslag RA (Plasdijk);
54 deze Plasdijk steeds (ongeveer 4 km) blijven volgen, we gaan onder de 
      Provinciale weg (N347) door en dan bij T-splitsing met de voorrangsweg LA 
      ri. Enter (Enterweg); 
55 steeds deze Enterweg volgen, deze Enterweg wordt RD Goorseweg, we gaan
     onder de A1 door en we komen in Enter;
56 Goorseweg wordt RD Dorpsstraat; deze Dorpsstraat rechtsom en steeds RD;
57 bij soort ‘grote’ 4-sprong de Dorpsstraat RD, steeds RD (Dorpsstraat 1,4 km 
     RD volgen), 
58 bij 3-sprong RD, Dorpsstraat wordt Wierdenseweg; 
59 nu Wierdenseweg RD over de Regge, Wierdenseweg wordt Enterweg,
      deze Wierdenseweg en Enterweg ruim 3 km RD volgen;
60 bij ‘gekke’ 4-sprong in Rectum RA (Sluizendijk/Ypeloschoolweg) ri. Ypelo;
61 bij 3-sprong RA ri. Akkershus/Ypelo (Ypeloschoolweg), over de Exosche Aa
       en RD;

rechts ligt de Doorbraak
62  in Ypelo bij T-splitsing LA (Ypeloschoolweg);
Paar meter  verder  in Ypelo aan de linkerkant naast de school en Akkershus  
parkeermogelijkheid voor wandeling rond het waterwingebied  “de 
Dakhorst”, ruim 3 km!
Wandelroute-kaart:  https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2849989

We vervolgen de autoroute:
63 vanaf parkeerplaats LA en rechtsom (Ypeloschoolweg), bij T-splitsing RA 
      Ypeloweg en over de Doorbraak;
64 deze Ypeloweg RD en bij 3-sprong LA (wat haaks terug, Keursweg);
      weer over de Doorbraak

opm. net vóór de Doorbraak ligt links via 
fietspad zeer kleine P
65 bij 3-sprong LA (Hoeselderdijk) en deze Hoeselderdijk bij 4-sprong RD;
66 Hoeselderdijk wordt RD Breesegge en onder de brug door en dan onder de
      A35 door (Breesegge);
67 bij splitsing links aanhouden en omhoog rijden (Breesegge) en dan bij 
      T-splitsing RA, over de brug (Leemslagenweg);
68 bij T-splitsing LA (bij winkelcentrum, Zevenbosjes), steeds RD tot T-splitsing 
     met grote weg (Ring), dan RA (Weezebeeksingel);
69 bij stoplichten RD,(Weezebeeksingel) en dan links aanhouden en bij
      stoplichten LA (Woonboulevard of Lifestyle Boulevard Almelo)
70 nu linksom naar Mac Donald’s op de Woonboulevard of Lifestyle Boulevard 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2849989


      van de Waterstad Almelo.

“Lange leaven en toch neet old worden,
dat is de kunst!”


