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H otel-Restaurant “H of van Tw ente”
G oorsestraat 25
H engevelde
0547 333000
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!

“H oal oe van ’n dom m en en de leu zölt oe helpen”
Autotocht ong. 81 km, start bij H otel-R estaurant “H of van Tw ente”
in Hengevelde.
01 Met de rug naar het hotel RA.
02 Na 100 m, net voorbij de kerk op plein, RA ri Diepenheim,
Diepenheimsestraat.
03 Bij 3-sprong en pad. 24465 LA ri Haaksbergen, Bretelerstraat.
04 Bij 4-sprong en voorrangsweg deze oversteken en RD, fietspaal
RD ri Haaksbergen, Bretelerstraat;
Bretelerstraat wordt RD Kinkelerweg.
05 Telkens bij 3-sprong RD.
06 Ook bij 4-sprong RD, Kinkelerweg wordt Ellenbroekweg.
07 Bij 4-sprong en pad. 24464 RD ri Rekken, Weideweg.
08 Bij 4-sprong RD, Kattendamsweg.
09 Bij 3-sprong en pad. 24462 RA ri Rekken.
10 Bij 3-sprong RD Brammeloweg volgen.
11 Bij 3-sprong RD Brammeloweg volgen.
H aaksbergen
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12 Bij voorrangsweg en T-splitsing RA, Tolstraat.
13 Bij voorrangsweg en fietspaal RA ri Haaksbergen, (dus ANWBbord 50 m RA ri Neede) nu RD naar stoplichten en de
voorrangsweg oversteken en RD, Weerninksweg.
14 Bij 3-sprong LA, Laarveldsweg.
15 Bij T-splitsing LA, Scholtenhagenweg en direkt bij pad. 24409
RA ri Watermolen, Watermolenweg.

langs golfbaan Langeloo
16 Bij 4-sprong RD ri Oostendorper Watermolen, Watermolenweg.

links ligt parkeerplaats en R D R estaurant “B i ‘j de W aterm ölle” en
de m ooie w aterm olen
17 U gaat weer verder en met de rug naar het Restaurant en bij
pad. 23067 RA ri Haaksbergen.
18 Bij “gekke” 4-sprong en pad. 21255 RA ri Haaksbergen; dan
steeds RD tot 4-sprong en bij ANWB-paal nu RA ri Oldenkotte,
Morsinkhofweg.
19 Over de Buurserbeek en dan (bij “gekke” 4-sprong) direkt LA,
bij pad. 12396/003 LA ri Buurse, Huttenweg.
20 Steeds RD deze Huttenweg volgen.
21 Bij splitsing, rood/witte hek en pad. 24425 RA Welmerweg ri
Haaksbergen.
22 Bij 3-sprong en pad. 24424 LA ri Buurse, Laakmorsweg wordt nu
Kalkdijk.

rechts H aaksbergerveen
23 Kalkdijk wordt linksom Hofweg.
24 Bij 3-sprong RD.
25 Bij 4-sprong RA, Munsterdijk.
26 Steeds RD deze Munsterdijk volgen.
27 Bij 4-sprong RD Munsterdijk.
28 Na 30 m weer 4-sprong en weer RD, Munsterdijk.
29 Bij 4-sprong nogmaals RD, Munsterdijk.
30 Bij 3-sprong RD, Munsterdijk.
31 Bij 4-sprong (incl. zandweg en fietspad) en bankje links
aanhouden, Bosmatenweg.
32 Bij voorrangsweg en T-splitsing RA, Alsteedseweg.
33 Deze Alsteedseweg steeds blijven volgen.
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grensovergang
34 Net over de grens in Duitsland de eerste weg LA ri Restaurant en
Watermolen “Haarmühle”.

Restaurant “D e H aarm ühle” m et zijn m ooie w aterm olen en
idyllische terrassen
35 U rijdt weer terug naar de voorrangsweg en dan RA (ri
Vreden/Haaksbergen).
36 Na 50 m LA ri Vreden (Besslinghook 52, 53).
37 Bij 4-sprong RD.
38 Bij 3-sprong RD weg vervolgen.
39 Bij voorrangsweg en bushokje RA.
40 Deze voorrangsweg volgen tot in Lünten en dan voor de kerk links
aanhouden.
41 Bij rotonde RA ri Ammeloë.
42 Bij voorrangsweg en rotonde LA ri Ammeloë.
43 Steeds RD deze voorrangsweg volgen, bij Ammeloë bij 4-sprong
RD ri Zwillbrock; kerk Ammeloë links laten liggen en de
voorrangsweg vervolgen.
44 Bij voorrangsweg, STOP-bord en 4-sprong RD ri Zwillbrock.
O ver de B erkel
45 Bij grote 3-sprong RA ri Zwillbrock/Groenlo.
46 Bij T-splitsing en voorrangsweg RA ri Zwillbrock.

Z w illbrock: rechts B iologisch Station, te bezichtigen! M ooi!
H ier ook algem ene inform atie over het gebied.
Links de m ooie B arokkerk.
W andelen: zeer korte w andeling is de Processiew eg; m et de rug
naar het inform atiebord LA , bij B eeld w eer LA etc.
Tussen D e K apelle en R estaurant “K loppendiek” ligt de
K loppendiek, het oude kerkpad; korte rondw andeling.
Lange w andeling om het Z w illbrocker V enn.
W il m en korte w andeling naar Z w illbrocker V enn dan
eerst m et de auto terug naar grote w eg en R A , hierna
1 e w eg R A naar de parkeerplaats en dan RD w andelend
naar de kijkhut m et zicht op Flam ingo-E iland;
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terugw andelend zien w e links een veld m et orchideeën!
B ij r estaurant “K loppendiek” ook fietsverhuur.
47 Met de rug naar de Parkeerplaats bij kerkje naar voorrangsweg en
LA, u verlaat Zwillbrock en gaat over de grens.
48 Bij 4-sprong en pad. 21144 RD ri Groenlo.
49 Steeds RD en bij 4-sprong en ANWB-bord RA ri Eibergen,
Winterwijkseweg.
50 Nu steeds RD ri Eibergen.
Eibergen
51 Bij voorrangsweg LA en dan direkt bij grote kruising, ANWB-bord
en stoplichten LA, ri Groenlo.
52 Na ruim 300 m bij 3-sprong RA, ANWB-bord ri Borculo.
53 Na ongeveer 500 m en 3-sprong bij ANWB-paal RA ri Haarlo en
Borculo.
54 Even verder bij 3-sprong en ANWB-paal LA ri Haarlo en Borculo
(Hortensialaan).
55 Steeds RD Haarlo en Borculo volgen (Lariksweg wordt RD
Borculoseweg).
56 Tot in Haarlo steeds RD ri Borculo, Borculoseweg;
steeds RD tot over het viaduct.
57 Net in Borculo bij 3-sprong en ANWB-bord LA ri Geesteren
(niet naar Centrum);
58 Even verder bij 3-sprong RA ri Geesteren en Centrum nu RD.

N u kom t u langs het w ater dat ligt aan de andere kant van het
M useum stadje B orculo m et rechts parkeerm ogelijkheid.
H ier w andelen naar de O lliem ölle in B orculo en 100 m verder rechts
K ristalm useum ; er is ook een radiom useum etc.
59 U gaat verder en bij 3-sprong en ANWB-paal LA ri Geesteren
(rechts brug); steeds RD de weg volgen ri Geesteren en over de
Berkel.
60 Bij 4-sprong, ANWB-bord en voorrangsweg, deze oversteken en
RD ri Geesteren/ Gelselaar.
later rechts m olen van G eesteren
61 In Geesteren rechts aanhouden en bij 3-sprong (vóór de kerk) LA ri
Gelselaar/Diepenheim.
62 In Gelselaar RD weg blijven volgen.

www.oetintwente.nl
63 Op 4-sprong LA van Bevervoordestraat ri Erve Brooks, Saksische
Boerderij, nu steeds RD.
64 Bij splitsing en pad. 21495 rechts aanhouden naar Erve Brooks,
Broekhuisdijk; na 200 m ligt links:

Pannenkoekboerderij “E rve B rooks”
hier w andelm ogelijkheid van E rve B rooks naar de m useum boerderij,
ongeveer 10 m inuten.
Opm . de m useum boerderij kan m en ook per auto bezoeken
V an E rve B rooks RA P volgen en bij 3-sprong R A , na 140 m
ligt rechts de m useum boerderij;
terug: m et de auto w eer naar de w eg en dan LA , bij 3-sprong
R A naar G elselaar, V an B evervoordestraat;
65 U gaat weer vanaf Parkeerplaats van “Erve Brooks” naar de
weg RA en bij 3-sprong en pad. 21495 LA naar Gelselaar,
Van Bevervoordestraat.
66 Bij 4-sprong LA ri Diepenheim en ri Ganzenweide.
67 Steeds RD en 100 m voor het bord”Diepenheim” liggen links de
kasteeltuinen van Warmelo.

openingstijden zie: w w w .kasteelw arm elo.nl
(w oensdag en donderdag en in m ei op zondag)
68 U gaat verder naar Diepenheim en bij grote 3-sprong en
ANWB-bord RA ri Haaksbergen.
69 Voor het witte hek, bij 3-sprong en ANWB-bord RA ri
Haaksbergen, Wilsonweg.
70 Na ruim 200 m LA ri Hengevelde, Haaksbergen.

bij volgende 3-sprong R A en na 50 m ligt E rve N iehof,
landbouw m useum , nu w eer terug en bij 3-sprong R A en
even verder ligt rechts W aterm olen “D en H aller” en
Restaurant “D en H aller”
71 U rijdt nu naar de weg en RA, Watermolenweg.

bij volgende 3-sprong LA Prinsendijk en iets verder ligt links het
Oranjem useum , u gaar w eer terug en dan verder dus bij 3 sprong LA
M arkveldsew eg
72 Bij 3-sprong en pad. 21188 rechts aanhouden ri Hengevelde,
Markveldseweg.
73 Bij 3-sprong en pad. 21684 rechts aanhouden ri Markvelde,
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Markveldseweg.
74 Bij 3-sprong en ANWB-paal LA ri Hengevelde, Hengevelderweg.
75 Bij 3-sprong en ANWB-paal rechts aanhouden, Hengevelderweg.
76 Bij 3-sprong de geasfalteerde weg links aanhouden,
Hengevelderweg; deze weg wordt later Diepenheimsestraat.
77 Bij 3-sprong en bord “Hengevelde” en bord “30” RD.
78 Aan het einde in Hengevelde bij splitsing/3-sprong en pad. links
aanhouden.
79 Bij voorrangsweg en plein LA fietspaal ri Goor.
80 Even verder ligt links:

H otel-R estaurant “H of van Tw ente”
“Ik w ord liever deur de kastelein bediend as deur de pastoor!”

V oor andere m ooie autoroutes zie het boekje
E ropuit van M artin B eum er (O etinTw ente uitgeverij
B D U in B arneveld).
H ierin staan ook diverse w andel-en fietsroutes, alsm ede
vele toeristische tips zoals tuinen in Tw ente en
w aterm olens in Tw ente en over de grens.

