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WATERMOLENROUTE
WATERMOLENS EN NATUUR

bezienswaardigheden
langs deze route
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Springendal
300 ha. groot natuurgebied dat zijn naam dankt aan de vele beken
die er ontspringen. Met bijzondere flora, waterbronnen, beekdalen
en stuwwallen.
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Watermolen Bels
Bergweg in Mander. De molen van Bels is een bovenslagmolen uit
1725. Thans is er een restaurant in de molen gevestigd. In de 18e en
19e eeuw was de molen, zoals bijna alle watermolens in dit gebied,
in gebruik als papiermolen. In 1845 werd op de noordelijke beekoever een cichoreimolen gebouwd. Enkel jaren later werd papiermolen
omgebouwd tot korenmolen. Bij de restauratie in 1960 werd de papiermolen herbouwd en de cichoreimolen werd korenmolen. De restauratie werd uitgevoerd door wijlen de Almelose architect Jan Jans,
grootmeester op het gebied van landelijke bouwkunst. In de molen is
een permanente expositie ingericht over molens in Overijssel en die
van Bels in het bijzonder.
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Watermolen Frans
Oosteriksweg in Mander. Net als Bels een onderslagmolen uit 1725,
gebouwd als papiermolen. In 1870 werd de stuwvijver aangelegd en
werd de molen ingericht als korenmolen. Na een jarenlang verval werd
de molen in 1969 gerestaureerd. In de molen is een expositie te zien over
Dal van Mosbeek en werden archeologische vondsten uit de omgeving
geëxposeerd.
Vassergrafveld
Een heidegebied met grafheuvels uit de Nieuwe Steentijd die toebehoorden aan stammen die naar de wijze van pottenbakken vallen onder de
Standbekercultuur. In de grafheuvels (3000 tot 2000 jaar v.Chr.) zijn o.a.
urnen met as gevonden. Zowel in exterieur als interieur. In het huis is de
verzameling van Laan, bestaande uit meubels uit de 17e en 18e eeuw,
schilderijen, wandtapijten, porselein, zilver en vele in leer gebonden boeken te bewonderen.

Horeca langs de route:
1
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Restaurant Watermolen Bels
Bergweg, Mander
Tel. 0541-680213
www.watermolenbels.nl
De Postelhoek, eten, drinken, slapen
Laagsestraat 56, Oud-Ootmarsum
tel. 0541-293105
www.postelhoek.com

info@vvvootmarsumdinkelland.nl
www.ootmarsum-dinkelland.nl

VVV Ootmarsum-Dinkelland
VVV Denekamp
Oldenzaalsestraat 39, Denekamp
T: 0541-355752
VVV Ootmarsum
Markt 9, Ootmarsum
T: 0541-291214
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WATERMOLENS EN NATUUR
Voor de beschrijving van deze route
maken we grotendeels
LANDSCHAP,
FLORA EN FAUNA
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gebruik van de routes van het Fietsroutenetwerk Overijssel.
Dit fietsroutenetwerk bestaat uit genummerde knooppunten,
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1.	Vanuit VVV kantoor de Markt schuin naar links oversteken,
Schiltstraat.

Hooidijk

2.	Schiltstraat volgen, gaat over in Parkstraat. U volgt dan de
borden van het fietsroutenetwerk richting knooppunt 37 . Van
knooppunt 37 naar 36 .
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waarbij u van knooppunt naar knooppunt fietst.
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driesprong rechtsaf, klinkerweg volgen.
6.	Bij voorrangsweg rechts, Denekamperweg, verhard fietspad
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5.	Op kruising met Boakenkampsweg linksaf en na boerderij op
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4.	U fietst vanaf knooppunt 36 een stukje richting knooppunt 27 ,

Bouw

3.	Na knooppunt 36 verlaat u het fietsroutenetwerk.
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7.	Eerste weg links, vóór het voetbalveld. Let op: zandweg met
Nu

8.	Einde weg rechts, Voortsweg.
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9.	Einde weg links, Amsinksweg.
10.	Einde weg links, Manderseweg.
11.	Bij schrikhek rechts, Bergweg, gaat over in klinkerweg.
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12.	Na Watermolen Bels bij Oosteriksweg rechtsaf. U zit nu weer
op het fietsroutenetwerk, richting knooppunt 28.
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14.	U bent dan terug in Ootmarsum.

meer fietsroutes verkrijgbaar bij VVV Ootmarsum-Dinkelland
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bordje Boddelesweg links laten liggen; verharde weg, Beerpad,

De VVV Ootmarsum-Dinkelland heeft deze fietsroute met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt. De VVV Ootmarsum-Dinkelland aanvaardt
echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden in deze route. © VVV Ootmarsum-Dinkelland
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