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bezienswaardigheden 
langs deze route

Springendal
300 ha. groot natuurgebied dat zijn naam dankt aan de vele beken 
die er ontspringen. Met bijzondere flora, waterbronnen, beekdalen 
en stuwwallen. 

Watermolen Bels
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 mo-
len, zoals bijna alle watermolens in dit gebied in gebruik als papier-
molen. In 1845 werd op de noordelijke beekoever een cichoreimolen 
gebouwd. Enkele jaren later werd de  papiermolen omgebouwd tot 
korenmolen. Bij de restauratie in 1960 werd de papiermolen her-
bouwd en cichoreimolen werd korenmolen. De restauratie werd uit-
gevoerd door 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. 

Watermolen Frans
Net als Bels een bovenslagmolen uit 1725, gebouwd als papiermo-
len. In 1870 werd de stuwvijver aangelegd en werd de molen inge-
richt als korenmolen. Na een jarenlang verval werd de molen in 1969 
gerestaureerd. In de molen is een expositie te zien over het Dal van 
de Mosbeek en worden archeologische vondsten uit de omgeving 
geëxposeerd. 

Vassergrafveld
Een heidegebied met grafheuvels uit de Nieuwe Steentijd die toebehoor-
den 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. 

Cirkels van Mander
Ook wel de cirkels van Jannink genoemd, zijn cirkelvormige akkers en 
in de jaren dertig van de 20e eeuw op de heide van de voormalige mar-
ke Mander aangelegd in opdracht van Gerhard Jannink, textielfabrikant 
en grootgrondbezitter uit Enschede. Hij had in Noord-Amerika gezien dat 
ronde akkers voordelen hadden boven rechthoekige. De velden konden 
vanuit het midden in een spiraalvormige gang worden bewerkt zodat de 
machines niet behoefden te keren. Er werd afwisselend rogge, haver en 
aardappels verbouwd. Na 1975 werd mais het belangrijkste gewas. Toen 
ook dat niet meer loonde zijn de gronden van Jannink in 1991 verkocht aan 
Landschap Overijssel.
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Horeca langs de route

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 

VVV Ootmarsum-Dinkelland

VVV Denekamp
Oldenzaalsestraat 39, Denekamp
Tel. 0541-355752

VVV Ootmarsum
Markt 9, Ootmarsum
Tel. 0541-291214 



                                
www.ootmarsum-dinkelland.nl

   

26 KM

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. 
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Knooppunten:

meer fietsroutes verkrijgbaar bij VVV Ootmarsum-Dinkelland

WATERMOLENS EN NATUUR
Voor de beschrijving van deze route maken we grotendeels 
gebruik van de routes van het Fietsroutenetwerk Overijssel. Dit 
fietsroutenetwerk bestaat uit genummerde knooppunten, waarbij 
u van knooppunt naar knooppunt fietst.

U kunt deze route starten bij de VVV Ootmarsum. Uw route start 
bij knooppunt         

We willen u met deze fietsroute graag kennis laten maken met 
een aantal watermolens en de prachtige natuur in de omgeving 
van Ootmarsum, Springendal en het dal van de Mosbeek. U 
fietst zelfs een klein stukje “oawer ‘n poal” zoals ze hier zeggen.

We wensen u veel fietsplezier!  
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