
De zeven molenroute (ca. 40 km) 
Start bij molen “De Engel” 
Varsseveld 

 

 
- Rechtsaf Hiddinkdijk op; 
- Voor fietstunnel links aanhouden bij verkeerslichten N318 oversteken 

fietspad rechts over de beek volgen; 
- Verharde weg oversteken 
- Verharde weg oversteken 
- Bij de stuw in de beek schuin de verharde weg oversteken en fietspad 

langs zandweg volgen 
- Verharde weg oversteken 1e weg rechts fietsbrug oversteken zandweg 

volgen 
- Rechtdoor Pasdijk volgen (Theetuin ’t Lerinkshof) 
- Voorrangsweg oversteken, gelijk links fietspad op 
- 1e weg rechts Tuunterweg 
- Einde Tuunterweg rechts Halteweg op 
- Einde Halteweg links naar Gendringseweg; aan de rechterzijde ziet u de 

Wenninkmolen 

  

Start bij “Wenninkmolen” Lintelo 

 

 
- Bij molen rechtsaf Gendringse weg op  
- Bij Navisweg rechts af, einde weg links Brakenweg op 
- Bij handwijzer rechtdoor Veenweg op 
- Over de brug 2e weg links Kemperjanshuisweg, 
- 1e weg rechts Teunisbroek 
- Einde weg rechts gelijk rechts ziet u de Teunismolen. 

 

  

Start bij “Teunismolen” De 
Heurne 

 

 
- Bij de molen rechtsaf Teunismolenweg op 
- Einde weg rechts Veenweg op 
- 1e weg links Jurdensdijk op 
- Bij Voorrangsweg rechts De Heurnseweg op 
- Einde weg rechts Gendringseweg daarna gelijk links Keurhorsterweg op 
- Na 500 meter aan uw rechterzijde ziet u “De Nieuwe Molen”. 

 

  

Start bij “De Nieuwe Molen” 
Sinderen 

 

 
- Rechtsaf Keurhorsterweg op en gelijk links Ziegenbeekpad doodlopende 

weg achter boerderij rechts zandweggetje in en linksaf naar Sinderends 
Kerkepad (Ziegenbeekpad) 

- Verharde weg oversteken pad volgen  
- Verharde weg oversteken aan einde van het pad rechtsaf Arendshuuspad 

op 
- Over de beek rechtsaf, einde fietspad voor de voorrangsweg rechtsaf den 

Dam op 
- Einde weg links De Molenweg; aan de linkerzijde ziet u de Kempermolen. 

 

  



 

 

Start bij “De Kempermolen” 
Breedenbroek 

 

 
- Linksaf Molenweg op  
- 1e pad links “Vier Kempe pad” einde rechtsaf, Keizerbeekpad 
- Bij verharde weg linksaf brug over 
- Daarna 1e harde weg rechts (Terborgse weg) 
- Voorrangsweg N317 oversteken naar Brokkenstraat deze volgen tot 

splitsing en rechts aanhouden Tulenstraat/Breedenbroekseweg op 
- Breedenbroekseweg helemaal af fietsen en op T-splitsing rechtsaf 

Grensweg op 
- Grensweg volgen tot voorbij restaurant Van Hal en dan gelijk rechts ziet u 

de Molen van Van Hal (Voorster Molen) 

  

Start bij “Molen van Van Hal” 
(Voorstermolen) Voorst 

 

 
- Rechtsaf Stakenborgweg na bocht naar links 1e fietspad rechts, de brug 

over de Aa strang over en gelijk linksaf 
- Voorrangsweg (Marmelhorstweg) oversteken, pad volgen over de 

Keizersbeek gelijk rechts (Slaegepad) op 
- Slaegepad helemaal af fietsen, linksaf daarna voorrangsweg (N317) 

oversteken links fietspad op 
- Bij Kerspas rechtsaf Oude Dinxperloseweg op richting Silvolde 
- In de bebouwde kom 1e  links (Korenweg), 
- 1e  weg rechts Prins Bernhardstraat in, 2e weg rechts; aan de rechter 

vindt u Gerritsens Molen. 

  

Start Gerritsens Molen Silvolde 

 

 
- 2e  weg rechts, voorrangsweg oversteken gelijk rechts het fietspad op 
- 1e  weg links Rabelingstraat in, 1e weg rechts Bievinkstraat in en helemaal 

affietsen 
- Kruising Heidedijk oversteken daarna kruising Toldijk oversteken 

Idinkweg (fietspad naast zandweg) in 
- Fietspad blijven volgen, bij Kruising Nibbelinklaan oversteken en 

Idinkweg volgen tot einde 
- Langs spoor Westelijke Oude Aaltenseweg volgen, bij einde linksaf 

Harterinkdijk op en gelijk links Sinderenseweg op 
- Rotonde oversteken Burgermeester Van de Zandestraat volgen, einde 

linksaf Dames Jolinkweg 
- Rechtsaf Kerkplein 2e  weg rechts Boterstraat 
- Boterstraat volgen tot deze overgaat in Hiddinkdijk; aan de rechterzijde 

vindt u Molen De Engel. 

 

Deze molenroute is opgezet in het kader van de jaarlijks terugkerende Nationale Molendagen in mei en de nationale 

Monumentendagen welke jaarlijks in september gehouden worden. U kunt de route natuurlijk ook op andere 

momenten fietsen. Vrijwel alle molens zijn op de zaterdagen geopend voor bezoek en op doordeweekse dagen 

alleen als ze draaien. 

Opmerking: 

In de route zijn meerdere locaties opgenomen waar u kunt pauzeren. 


