
G Autoroute naar de Noordmolen in Twickel, 85 km

De route gaat o.a. langs:
Wierdense veld, Sallandse Heuvelrug, Holten, Volkspark Rijssen, de Waarf in 
Enter en de Noordmolen in Delden.

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

Kaartje autoroute: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2824965 
(scrollen en klik op markers)

Start-en eindpunt van de autoroute is de Mac Donald’s op de Woonboulevard

of Lifestyle Boulevard van de Waterstad Almelo!

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 RA
     Weezebeeksingel, 2 keer bij ‘stoplichten en 4-sprong’ RD;
02 bij ‘stoplichten en 4-sprong’ LA (Wierdensestraat), over Twentekanaal en
     de N36;
03 bij stoplichten RA ri. Wierden, RD tot rotonde (Rondweg Wierden);
04 op de rotonde 2e afslag RA, Rondweg Wierden, dit wordt Almelosestraat;
05 direkt bij 3-sprong RA (Almelosestraat) en bij 3-sprong LA (Adorpsweg);
06 deze Adorpsweg RD en rechtsom volgen, onder het spoor door;
07 de Adorpsweg wordt linksom Stouweweg, deze Stouweweg bij 3-sprong 
      rechts aanhouden;

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2824965


links en rechts de Stouwe-vijvers
08 bij 3-sprong LA (de ‘grote’) Stouweweg;
09 deze Stouweweg steeds RD tot T-splitsing dan RA ri. Vriezenveen en direkt 
     weer LA (Kupersweg);
10 bij 4-sprong RD (Kupersweg), bij 3-sprong RA en RD (Lage Eggeweg);
11 bij 4-sprong RD (Lage Eggeweg);

we komen langs mooie schuur en 
boerderijen
12 bij 4-sprong LA (Vlierdijk);
13 deze Vlierdijk RD tot T-splitsing dan RA (Hexelseweg);
12 bij 3-sprong LA ri. Park Hoge Hexel (Bruine Hoopsweg), bij 3-sprong RD en
      dan rechtsom Bruinehoopsweg wordt Dwarsdijk;
13 bij T-splitsing LA ri. Hellendoorn (Piksenweg), nu RD;
14 bij 3-sprong LA (Schaddenbeltsweg);

links het Wierdenseveld, iets verder ligt bij 
de 3-sprong Schaapskooi “Het 
Wierdenseveld”
15 bij 3-sprong RA (Buizerdweg);
16 bij T-splitsing RA Noordelijke Hoofddijk, dit wordt Saamsweg:
17 deze Saamsweg RD tot T-splitsing dan LA ri. Den Ham (Piksenweg);
18 Piksenweg wordt Oude Twentseweg, nu RD tot splitsing;
19 bij splitsing de Oude Twentseweg rechts aanhouden;
20 bij 4-sprong RD (Oude Twentseweg) en bij 3-sprong LA (Piksenweg);
21 bij T-splitsing en stopbord LA (Hellendoornseweg), Hellendoornseweg wordt
      over de Regge Schuilenburgerweg;

links ligt aan de Regge “Landgoed 
Schuilenburg”
22 de Schuilenburgerweg steeds RD tot T-splitsing dan LA ri. Hellendoorn 
      (Haersingel N347);
23 deze Haersingel volgen en na ruim 1 km bij 3-sprong RA ri. Nijverdal 
     (Reggeweg), deze Reggeweg wordt linksom Ninaberlaan;
24 Ninaberlaan wordt RD de Joncheerelaan, deze Joncheerelaan steeds RD, 
      ook bij stoplichten RD en over spoor en N35;
25 bij stoplichten en 4-sprong met Grotestraat RA ri. Sallandse Heuvelrug
      (Grotestraat);
26 bij 3-sprong LA (Nijverdalsebergweg) ri. Holten;

Op de Nijverdalse Berg:



rechts parkeerplaats, links Bezoekerscentrum van Buitencentrum Sallandse 
Heuvelrug met restaurant en  Sterrenwacht Hellendoorn. 
In de winkel is een gratis invaliden-parkeerplaats-kaart verkrijgbaar voor het 
parkeren op de invaliden-parkeer plaats (bijna 1,5 km verder)
https://kaart.staatsbosbeheer.nl/?_ga=2.122256015.545578357.1608216072-
1252205072.1607664545#/52.36/6.43/10/RABPO 
blauwe route nemen 4 km; we komen dan ook langs de invaliden-
parkeerplaats met mooi uitzichtspunt !
we rijden verder: met de rug naar de parkeerplaats RA (Nijverdalsebergweg)

27 Nijverdalsebergweg wordt Holterbergweg, deze Holterbergweg blijven 
      volgen (vanaf bezoekerscentrum bijna 9 km) tot 3-sprong dan RA 
     (Motieweg); 
Opmerking: voordat we rechts afslaan even doorrijden naar parkeerplaats op 
het Holterbergplein en dan wandeling mogelijk;
na de 3-sprong ligt rechts op het Holterbergplein Restaurant ’t Lösse Hoes en 
Natuurmuseum Holterberg met 11 levensgrote diorama’s, links liggen diverse
restaurants;
wandelroute naar de Canadese Begraafplaats 2 km; 
wandelroute-kaart: https://afstandmeten.nl/index.php?id=2829778 
we vervolgen de autoroute en rijden van de parkeerplaats LA, klein stukje 
terug en bij 3-sprong nu LA (Motieweg)!

28 deze Motieweg loopt steil naar beneden (10%), bij T-splitsing LA 
      (Helhuizerweg);
29 bij T-splitsing LA (Raalterweg);
30 nu deze Raalterweg RD tot rotonde en op de rotonde 2e afslag RA
     (Dorpsstraat),  over spoor;
31 deze Dorpsstraat RD tot rotonde en op rotonde de 3e afslag RA 
      (Stationsstraat); 
met de auto de tweede afslag LA vóór restaurant/ijssalon De Biester naar 
parkeerterrein;
mogelijk: wandeling in Holten naar de Holterberg bijna 5 km
wandelroute-kaart: https://afstandmeten.nl/index.php?id=2888156. 
na de wandeling weer vanaf de parkeerplaats naar de voorrangsweg de 
Stationsstraat en LA;
32 deze Stationsstraat wordt Waagweg, nu steeds RD tot rotonde en op
      rotonde de 2e afslag RA (Drostenstraat);
33 deze Drostenstraat RD tot rotonde en op rotonde 3e afslag RA ri. Rijssen 
     ( Rijssenseweg); deze Rijssenseweg ongeveer 2 km volgen;

https://afstandmeten.nl/index.php?id=2829778
https://afstandmeten.nl/index.php?id=2888156
https://kaart.staatsbosbeheer.nl/?_ga=2.122256015.545578357.1608216072-1252205072.1607664545#/52.36/6.43/10/RABPO
https://kaart.staatsbosbeheer.nl/?_ga=2.122256015.545578357.1608216072-1252205072.1607664545#/52.36/6.43/10/RABPO


34 Rijssenseweg wordt RD Holterstraatweg, nu RD tot rotonde en op de 
      rotonde de 1e afslag RA (Reggesingel);
35 de Reggesingel RD tot de rotonde en op de rotonde de 1e afslag RA 
      (Reggesingel);
36 nu RD tot de rotonde en op rotonde de 1e afslag RA ri. Wierden
      (Reggesingel);
37 deze Reggesingel volgen tot rotonde dan op de rotonde de 1e afslag RA 
      ri. Wierden (Reggesingel);
38 Let Op: verder onder spoor door tot de rotonde en dan op de rotonde de 1e 
      afslag RA ri. Centrum en direkt weer LA (Pelmolenweg);

hier ligt links de Pelmolen, de fraaie 
windmolen aan het water, de Regge
39 we gaan weer terug over het Pelmolenpad en dan LA (Pelmolenweg);
40 bij 4-sprong RD (Pelmolenweg);
41 bij 4-sprong RD (Wethouder H. H. Korteboslaan), nu RD;
42 bij 4-sprong RA (Oosterhofweg), RA de Kasteellaan, hier kleine 
      parkeerplaats;

rijden we de Oosterhofweg stukje RD dan 
ligt rechts grote parkeerplaats en we 
wandelen terug naar de Kasteellaan, 1e pad 
LA, dan 3-sprong van paden RA en LA over 
de kasteelbrug.
Havezate De Oosterhof met museum en er 
is ook Internationaal Brandweermuseum; 
voor de kinderen op woensdag  vogelshow.
Wandelingen: 
wandelroute-kaart korte wandeling in de kasteeltuin, ruim 500 m: 
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2827853
wandelroute-kaart lange wandeling 1,5 km: 
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2827856 
 43 we rijden vanaf de parkeerplaats aan de Oosterhofweg weer terug, dus LA; 
44 bij 4-sprong LA (Wethouder H. H. Korteboslaan) en bij 4-sprong RD
      (Pelmolenweg);
45 bij 4-sprong RA (Leijerweerdsdijk), over de N347, Leijerweerdsdijk wordt
      Witmoesdijk;
46 direkt bij 3-sprong LA (Eversdijk), deze Eversdijk steeds RD volgen, over de
     beek Elsgraven;
47 bij splitsing de Eversdijk links aanhouden en tot T-splitsing;

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2827856
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2827853


48 bij T-splitsing met de voorrangsweg RA (Wierdenseweg), nu RD;
49 in Enter bij ‘grote’ 3-sprong (met Ypeloweg) gaan we RD, Wierdenseweg
     wordt RD Dorpstraat;
50 net voorbij het Klompenmuseum (rechts van ons) en vóór de Kerk LA
     (Werfstraat) en direkt bij 3-sprong deze Werfstraat LA, nu steeds RD tot
      kleine parkeerplaats;
zeer korte wandeling naar de Waarf met de Enterse zomp, 650 m
wandelroute-kaart: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2827858 
Enterse Waarf heeft boot-terras en er is vaar-mogelijkheid!
51  we wandelen terug naar de parkeerplaats en rijden terug via de Werfstraat;
52 bij T-splitsing LA (Dorpsstraat) en bij ‘grote’ 3-sprong LA ri. Bornerbroek
      (Bornerbroekseweg);
53 over de Regge en dan bij 3-sprong RA ri. Delden (Wolvesweg), RD en over
     de A1;
54 bij 3-sprong RD en dan wordt Wolvesweg Rijssenseweg, deze Rijssenseweg
     steeds RD volgen en over het Twentekanaal;
aan de Rijssenseweg ligt rechts parkeer plek en mogelijkheid tot korte of 
lange wandeling, zie route-bord!
55 deze Rijssenseweg RD tot T-splitsing dan RA (Langenhorsterweg); 
56 Langenhorsterweg wordt linksom (bij 3-sprong) Langestraat, deze rechtsom 
      volgen en bij stoplichten RD ri. Delden(Langestraat) en dan linksom;
57 deze Langestraat steeds RD tot rotonde, op de rotonde 3e afslag RA 
      (Europalaan);
58 nu RD tot volgende rotonde en op de rotonde de 1e afslag RA ri. Twickel 
      (Molenstraat);
59 bij 3-sprong links aanhouden ri. Twickel (Watertorenstraat), over de N346

      (links de Watertoren) en nu RD tot 4-sprong (Bornsestraat);

60 bij 4-sprong RA (Twickelerlaan) en direkt links parkeerplaats (laag tarief).

Wandelroutes over landgoed Twickel met de Noordmolen en Kasteel
-Wandelroute-kaart naar Kasteel Twickel en schaapskooi, 1 km: 
   https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2831253   
-Wandelroute-kaart naar de Noordmolen en Wendezoele, 2,5 km:
    https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2831252
-Wandelroute-kaart lange wandeling naar de Noordmolen over het 
   landgoed Twickel, 4,5 km: 
     https://afstandmeten.nl/index.php?id=2825158   
Op bepaalde tijden is een rondwandeling in het kasteel mogelijk!

61 met de rug naar de parkeerplaats rijden we RA (Twickelerlaan) en bij 
     4-sprong RD (Twickelerlaan);

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2831253
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rechts ligt De Wendezoele een zeer 
interessant Boerenmuseum, zowel binnen 
als buiten en voor jong en oud, 
“grootmoedersprijzen!
62 Twickelerlaan wordt rechtsom Secr. Engelbertinkstraat, bij 4-sprong RD
      (Secr.Engelbertinkstraat);
63 bij 4-sprong in Azelo RD (Kuipersweg), over de snelweg en dan bij T-splitsing
      LA (Bornerbroeksestraat),
64 deze Bornerbroeksestraat steeds RD, deze Bornerbroeksestraat wordt 
      Bornsestraat;
65 onder de snelweg door en RD tot rotonde in Bornerbroek, op de rotonde de
      1e afslag RA (Pastoor Ossestraat) ri. Almelo;
66 over de Doorbraak en onder de snelweg (A35) door, bij stoplichten en 
     4-sprong RA (Henriette Roland Holstlaan, N349);
67 bij stoplichten en 3-sprong RD, dan bij stoplichten en grote 4-sprong LA
      (Weezebeeksingel);
 68 bij stoplichten RD (Weezebeeksingel) en dan bij stoplichten RA 
       (Woonboulevard);
hier zijn we weer bij de Mac Donald’s op de Lifestyleboulevard van de 
Waterstad Almelo.

”Geluk haank nich of van wat je hebt, 
mer van wat je bint!”


