
 
 

 

De fietsroute naar de watermolen Den Haller is ongeveer 61 km lang en kan 

worden verkort tot ongeveer 40 km 

De lange route (61km) gaat o.a. langs Twente kanaal, Binnengait, Weldam, 
Watermolen Den Haller, Oranjemuseum, Dakhorst, de Doorbraak en de Waarf 
in Enter. 
De korte route (40 km) gaat niet naar Diepenheim.  
 

Völ leu bint ’n good means töt da-j ze an de ceant’n komt! 
 

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! 
NS Station Almelo 

Begin- en eindpunt van de route is NS van de Waterstad Almelo 

 
Kaartjes:  

Lange route: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2790256.  

(Scrollen en klik op markers) 

Korte route: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2790645. 

(Scrollen en klik op markers) 

 

De lange route is de nummers 1 t/m 71 (ongeveer 61 km). 

De verkorte route (ongeveer 40 km) is als volgt weergegeven: 
    Nummer 01 tm 14 is voor lang en kort 
    Tussenstuk A t/m J is alleen voor korte route 
    Nummer 53 t/m 73 is voor lang en kort 

 
Start NS Almelo  
01 met de rug naar NS station Almelo RA (Stationsstraat) en dan bij 3-sprong  
      van fietspaden het fietspad RA over de Stationsstraat en fietspad RD langs  

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2790256
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2790645


 
 

      het Stationsplein; 
02 bij 3-sprong LA (Wierdensestraat), direkt RA Wierdensestraat) onder weg en  
     spoor door; 
03 bij stoplichten LA (Rohofstraat) en bij 3-sprong RA (Willem de Clercqstraat); 
04 nu steeds RD tot stoplichten dan weer RD (Willem de Clercqstraat); 
05 bij 3-sprong de Willem de Clercqstraat RA en deze straat wordt RD Oude 
      Wierdenseweg; 
06 bij splitsing links aanhouden Nieuwe Gravenweg, deze weg RD volgen; 
07 nu RD over de Nieuwe Graven (beek) (Groeneveldsweg); 
08 bij 4-sprong (incl. 2 keer fietspad) het fietspad LA (Kooikersweg); 
09 bij 4-sprong van fietspaden (bij rotonde) fietspad RA  
     (Windmolenbroeksweg); 
10 onder de grote weg door en bij 4-sprong van fietspaden RA 
     (Leemslagenweg); 
11 fietspad wordt weg en dan via de Leemslagenbrug over het Twente kanaal, 
     nu direkt na de brug bij 3-sprong LA (Breesegge) en langs kanaal, onder de  
     A 35 door; 
12 nu RD onder de Hoeselderbrug door, weg wordt RD fietspad, nu fietspad RD 
      langs kanaal, we passeren de Doorbraak en fietspad wordt RD Kanaalweg; 

links en rechts de Doorbraak, de nieuwe beek onder het kanaal door 
13 onder de brug (Entersestraat) door en bij 3-sprong LA Kanaalweg, langs  
      kanaal; 
14 bij 3-sprong RD (Kanaalweg wordt Slampsweg), deze Slampsweg steeds RD, 
      onder de A1 door; 
Zie verder voor de lange route punt 15 en volgende! 
 
Tussenstuk voor de verkorte route: 
A steeds Slampsweg RD dan bij ‘gekke’4-sprong met Rijssenseweg RD 
    (Seppenwooldsweg); 
B bij 3-sprong RA (Rikkerinksweg), bij 3-sprong deze Rikkerinksweg RA 
    volgen; 
C weg wordt fietspad (Rikkerinksweg) en wordt later rechtsom Hagreisweg;  
D bij ‘gekke’4-sprong (incl. 2 keer fietspad) de weg LA (Zomerweg); 
E bij 3-sprong RA (Rikkerinksweg); 
F net vóór de Regge bij 3-sprong (incl. 1 keer fietspad) fietspad RA langs de 
   Regge; 
G bij T-splitsing met weg RA (Kartelaarsdijk); 

    rechts van ons rustpunt “Binnengait” 
H deze Kartelaarsdijk volgen en bij 4-sprong LA (Wolvesweg);  



 
 

I   de Wolvesweg over de A1, steeds RD en dan bij T-splitsing met de  
     Bornerbroekseweg LA (fietspad langs Bornerbroekseweg); 
J    in Enter bij T-splitsing RA (Dorpsstraat) en bij 3-sprong RD;  
 Zie verder punt 53 en volgende van de lange route 
 

15 steeds Slampsweg RD dan bij 3-sprong (bij Warmtinkbrug) RA 

     (Rijssenseweg), dan bij splitsing links aanhouden (Demmersweg); 
16 Demmerswg wordt rechtsom Koerdamsweg, weg wordt fietspad; 
17 bij ‘gekke’ 4-sprong (incl. 2 keer fietspad) het fietspad LA (Hagreisweg); 
18 dit fietspad links aanhouden (Rikkerinksweg), fietspad wordt weg; 
19 bij 3-sprong RA (Bollenweg), deze Bollenweg steeds RD (2 km) blijven  
      volgen; 
20 bij 4-sprong RD, de Rijksweg oversteken en RD (Veldhuisweg); 
21 deze Veldhuisweg RD over spoor en over Twentekanaal, dan bij 3-sprong  
      (incl. 2 keer fietspad) RA (haaks terug) en langs kanaal (Kanaal Zuidzijde); 
22 Kanaal Zuidzijde wordt RD Kanaalweg; Kanaalweg bij 3-sprong (incl. 1 keer 
      fietspad) stukje RD, weer kanaalweg paar meter RD; 
23 direkt bij 4-sprong (incl. 2 keer fietspad) het fietspad RA en RD onder de 
      Haaksbergerweg door en bij T-splitsing met de Lochemseweg deze  
      Lochemseweg RA; 
24 nu direkt LA (Oude Needseweg) en bij splitsing rechts aanhouden  
     (Poortweg), deze Poortweg over de Poelsbeek volgen en dan de verharde 
      weg rechtsom Weldammerlaan; 

rechts Kasteel Weldam met de mooie tuinen      

25 bij ‘gekke’ 4-sprong vóór de Goorseweg (incl.1 keer fietspad) het fietspad LA  
      (Prins Mauritslaan), dit wordt Prinsendijk; 
26 bij 4-sprong (incl. 1 keer fietspad) de Prinsendijk RD; 
27 bij splitsing de Prinsendijk RD/links aanhouden; 

even verder ligt rechts van ons Het Twents-Oranje Museum  
Nieuwe Haghuis 
28 bij 3-sprong RA (Markveldseweg); 
29 bij splitsing de kleine weg links aanhouden; 

hier komen we bij de : Watermolen Den Haller en het schitterend  
gelegen restaurant den Haller  (in beschermd dorpsgebied) 
     we vervolgen de fietstocht: 
30 met de rug naar het restaurant RA Watermolenweg en dan bij splitsing de 
      grote Watermolenweg links aanhouden, steeds RD tot 4-sprong met  
      Needseweg dan RD (Haaksbergerstraat); 
31 deze Haaksbergerstraat steeds RD en bij T-splitsing RA (Borculoseweg), deze 



 
 

      straat wordt linksom Provisoriestraat en dan Grotestraat, zie nu punt 32; 
Opmerking: 
mogelijkheid om Landgoed Warmelo (Kasteelwarmelo.nl) met de bijzonder 
fraaie tuinen in Diepenheim te bezoeken, een aanrader! Punt 31 wordt 31a 
31a deze Haaksbergerstraat steeds RD, bij T-splitsing LA (Borculoseweg) en na 
500 m ligt rechts de ingang en parkeerplaats van Kasteel Warmelo. 
Het Landgoed heeft één van de mooiste landgoed-tuinen van Twente; ook 
zijn er vele prachtige zandsculpturen! Er is een gemarkeerde wandelroute: 
http://www.kasteelwarmelo.nl/info-route-park.html   
In het koetshuis bevindt zich een theeschenkerij met terras;  
Vanaf de parkeerplaats gaan we weer ri. Diepenheim en deze Borculoseweg 
steeds RD en dan linksom wordt de Borculoseweg, Provisoriestraat en dan 
Grotestraat, zie verder 32; 
 
32 nu op de Grotestraat de derde straat RA ri. Markelo, Bibliotheek  
      (Raadhuisstraat); 
33 deze Raadhuisstraat wordt RD Stokkumerweg, RD over Twentekanaal wordt  
      Stokkumerweg  Diepenheimsedijk, nu over spoor; 

we komen nu in het prachtige Stokkum met de eeuwenoude boerderijen 
34 bij 3-sprong RD (Diepenheimsedijk) en dan bij 3-sprong RA (Stokkumerweg), 
     direkt weer LA (Löppinksweg); 
35 bij 4-sprong RA (Brinkweg), bij splitsing deze Brinkweg RD volgen; 
36 bij T-splitsing LA (Stokkumerweg); 
37 bij 4-sprong RD (Stokkumerweg); bij splitsing (incl. 1 keer fietspad) het  
      fietspad rechts aanhouden (Tichelweg), fietspad wordt weg; 
38 bij 4-sprong met Goorsestraat RD (Tichelweg), weg wordt fietspad, fietspad  
     rechts aanhouden; 
39 Tichelweg wordt Imminksweg; 
40 bij 4-sprong met de Herikeresweg (incl. 1 keer fietspad) de weg RD  
      (Imminksweg); 
41 bij T-splitsing RA (Worsinkweg) en direkt bij 3-sprong LA (haaks terug, 
      Herikerweg), nu bij 3-sprong de grote Herikerweg oversteken en LA fietspad 
      langs ‘grote weg’ (Herikerweg); 
42 bij rotonde en 3-sprong van fietspaden het fietspad RA, we fietsen rond de  
      rotonde en passeren de Plasdijk en linksom de Rijssenseweg, dan 
      fietspad rechts aanhouden en direkt bij T-splitsing met de Kemperweg RA 
      (Kemperweg); 
43 bij 3-sprong RD (Kemperweg); 

rechts ligt Herberg De Kemper met mooi terras en links de Schaapskooi 

http://www.kasteelwarmelo.nl/info-route-park.html


 
 

44 bij 3-sprong LA (Apenbergerweg) en dan bij 4-sprong (incl. 1 keer fietspad) 
       RA (Diependaalseweg); 
45 de grote Rijssenseweg oversteken en direkt bij T-splitsing de B-weg LA  
      (Rijssenseweg); 
46 bij 3-sprong RA (Enterbroekweg); 
47 bij 3-sprong RA (Oomsdijk); 
48 bij ‘gekke’ 3-sprong RD, paar meter verder LA (Elsenerweg); 
49 we gaan over de Provinciale weg en bij T-splitsing LA (Jagersweg); 
50 bij 4-sprong RA (Rondweg) deze steeds RD tot T-splitsing dan LA  
    (Goorseweg), 
51 onder de A1 door en steeds RD, de Goorseweg wordt later Dorpsstraat; 
52 deze Dorpsstraat rechtsom en RD volgen, bij ‘grote’ 3-sprong RD en direkt 
      weer bij ‘grote’ 3-sprong RD, bij 3-sprong RD (Dorpsstraat); 

 
53 Let op: dan vóór de NH Kerk rechts aanhouden (Werfstraat); 

54 bij 3-sprong rechts aanhouden (Werfstraat), steeds RD, weg wordt fietspad; 
55 fietspad LA, langs het water fietsen naar de Waarf van de Enterse Zomp, 
      dan rechtsom langs Waarf, weer RA over kleine brug en bij 3 sprong van  
       fietspaden LA en weer LA, dit fietspad gaat over de Regge en dan linksom 
       langs de Regge; 

de Enterse zomp met de Waarf, mooi boot-terras en ook binnen een 
hapje en drankje, vaar mogelijkkheid! 
56 bij 3-sprong van fietspaden het fietspad RD, langs de Regge; 
57 bij 4-sprong (incl. 2 keer fietspad) het fietspad RD en de Ypeloweg  
      oversteken, we volgen het fietspad langs de Regge; 
58 het fietspad gaat over de Regge en de Exosche Aa, dan net vóór de  

      Wierdenseweg  het fietspad RA, haaks terug; 

59 we volgen het fietspad langs Exosche Aa, bij 4-sprong met de  
      Ypeloschoolweg (incl. 2 keer fietspad) het fietspad RD, bij 3-sprong van  
      fietspaden RD langs Exosche Aa; 

links van ons mooi natuurgebied de Dakhorst 
60 nu fietspad linksom over de brug (waterwinning Dakhorst), bij 3-sprong 
      fietspaden het fietspad rechts aanhouden en later weer het fietspad 
      rechtsom de Dakhorst volgen, net vóór de Exosche Aa fietspad linksom 
      langs de Exosche Aa volgen; 
61 bij 4-sprong (incl. 2 keer fietspad) met de Ypeloweg RA (Ypeloweg); 
62 bij 3-sprong LA (Leemslagenweg), over de A35 en RD over de  
      Leemslagenbrug, weg wordt RD fietspad,  
63 bij 4-sprong (incl. 2 keer fietspad, bij winkelcentrum) het fietspad RD; 



 
 

64 bij 4-sprong van fietspaden LA Windmolenbroeksweg, dit fietspad RD, onder  
     de grote weg door; 
65 net voorbij de rotonde bij 4-sprong van fietspaden LA (De Schöppe); 
66 bij 4-sprong (incl.2 keer fietspad) de Groeneveldsweg RA en RD over de brug  
      (Nieuwe Gravenweg); 
67 bij 3-sprong RD/rechts aanhouden (Nieuwe Gravenweg) en dan weer bij  
      3-sprong RD/rechts aanhouden (Oude Wierdenseweg); 
68 bij 3-sprong RD, Oude Wierdenseweg wordt Willem de Clercqstraat; 
69 bij T-splitsing LA (Willem de Clercqstraat); 
70 bij stoplichten RD en dan deze Willem de Clercqstraat 2 keer RD tot  
      3-sprong dan LA (Rohofstraat); 
71 bij stoplichten RA (Wierdensestraat), onder spoor en weg door en LA 
     en dan bij 4-sprong weer LA (Wierdensestraat); 
72 bij T-splitsing RA (Stationsplein); 
73 hier  zijn we weer bij NS-Almelo! 
 
 

“Als alle keerls zold’n trouwn met de vrouwleu dee ze verdeend’n, zol ’t 
der veur ear nich al te best oet zeen!” 

 
 


