
MOLENROUTE TUBBERGEN 42 KM

ROUTE 42 km

Wind- en watermolens zijn verbonden met Tubbergen. Zij bepalen met het glooiende landschap
in belangrijke mate het beeld van Twente. De molens getuigen van vindingrijkheid van onze
voorouders. Tijdens de route fietst u langs 4 van de 7 overgebleven wind- en watermolens in de
gemeente Tubbergen.

Deze prachtige fietsroute is ontwikkeld door de Tubbergse Molenaars.
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Molenroute Tubbergen 42 km
Hoe kom ik bij het startpunt?
Startpunt: parkeerplaats bij Watermolen de Mast, Denekamperweg 244, 7661 RM Vasse.	U kunt de route ook bij
de Geesterense Molen of bij de Watermolen van Bels starten.
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Molenroute Tubbergen 42 km
42 km

1 Grote Geesterse Molen
De grote molen
Deze zogenaamde grote molen is gelegen
aan de Hardenbergerweg en is gebouwd in
1867 als korenmolen. Vroeger waren er ook
enkele kleinere molens in Geesteren. In
1995 werd de molen eigendom van de
Stichting Grote Geesterse Molen. Hij wordt
ook "de molen van Kienhuis" genoemd, de
vroegere eigenaar.

De techniek
De molenwieken hebben een vlucht van 20.90 m. De molen beschikt over een koppel
maalstenen. Op gezette tijden wordt door vrijwillige molenaars graan gemalen.

Molenschool
Elke zaterdagmorgen wordt er op de molen instructie gegeven voor vrijwilligers die een
opleiding voor molenaar volgen. De theoretische informatie wordt door twee instructeurs
aan de hand van de praktische handelingen verzorgd.

In de praktijk komt het er ook op neer dat de vrijwilligers kennis opdoen van het weer en
de molentechniek. Daartoe hebben de instructeurs uniek opleidingsmateriaal ontwikkeld.
Op de foto het billen van de maalsteen.

Openstelling: zaterdags van 09.30 - 13.00 uur.

2 Watermolen Frans
Watermolen Frans
Rond 1725 is op deze plek een papiermolen
gebouwd. In 1870 verbouwde molenaar
Frans hem tot graanmolen met bakkerij. Het
molenaarsgezin woonde in de boerderij
naast de molen. Als de molen open is, kun
je het verhaal over het molenaarsleven
ontdekken.

> ontdek meer op de volgende pagina



Beernsgeert
De laatste beroepsmolenaar Gerard Frans ('Beernsgeert') had samen met Marie een
groot gezin met 10 kinderen. Gerard was ook boer. Hij had koeien en paarden en
verbouwde graan, aardappels, bieten en knollen voor het vee.

Bedrijvige molenaar
Met een dubbele baan had Beernsgeert een druk leven. Daarom sloot hij allerlei
apparaten op het waterrad aan: een karnmolen, cirkelzaag, wasmachine, slijpsteen, en
nog veel meer...

Maaldemonstraties
Vrijwillige molenaars geven op zondag maaldemonstraties, afwisselend bij Frans of Bels.
Regelmatig zijn er ook andere leuke activiteiten voor jong en oud bij de molen. Kijk
hiervoor op de website van Landschap Overijssel:

https://www.landschapoverijssel.nl/activiteiten (Activiteiten)

3 Watermolen Bels
Watermolen Bels
Op deze plaats stonden vroeger twee
watermolens aan de Mosbeek. In 1725 werd
een papiermolen gebouwd op de oever waar
nu het restaurant staat. Deze maakte deel
uit van een florerende papierindustrie
waarbij uit lompen papier werd gemaakt.

Chicoreimolen
Toen de papiermakerij steeds minder opbracht, liet weduwe en eigenaresse Meyer rond
1845 een chicoreimolen bouwen op de andere oever. Chicoreiwortels werden gemalen
en gebrand om er koffie van te zetten (chicoreikoffie was toen populair voor mensen die
echte koffie niet konden betalen).

> ontdek meer op de volgende pagina



Twee korenmolens
De papiermolen werd in 1860 door haar zoon Frits Meyer omgebouwd tot korenmolen.
Ruim een halve eeuw later, in 1916, kocht Jannes Bels het molencomplex en werd ook
de chicoreimolen een korenmolen.

Restauratie
In 1958 kocht stichting Overijssels Landschap het complex. Na een grondige restauratie
opende in 1962 Theeschenkerij Watermolen Bels (nu: Restaurant Watermolen Bels). De
familie Bels is nog steeds restauranthouder.

Maaldemonstraties
Op zondagmiddag geven molenaars maaldemonstraties, afwisselend bij Watermolen
Bels en Frans.

4 Watermolen de Mast
Oudste molen
Dit is de oudste nog werkende watermolen
in Twente. In 1433 was de´Mastesmolen´
gepacht door ene Reynolt van Coevorden
en in het bezit van de bisschop van Utrecht.
De molen werd in het verleden gebruikt voor
het persen van olie uit zaden en voor het
malen van koren.

Hazelbekke
De molenkolk ligt aan de overzijde van de Denekamperweg en wordt op peil gehouden
door de Hazelbekke. Benedenstrooms van de molen wordt de beek Onderbeek genoemd
en bij Tubbergen heet hij Heinemansbeek en Markgraven.

> ontdek meer op de volgende pagina



Bakspieker
Naast de molen zie je de voormalige bakspieker; een schuurtje in Saksische stijl met
originele bakoven. Hierin werden van het gemalen graan broden en koeken gebakken.
De oudste sporen van een vaste bakoven zijn nagelaten door de Bandkeramiekers, de
eerste landbouwers, rond 4.000 vChr.

Landschap Overijssel
Landschap Overijssel zet zich niet alleen in voor natuurbeheer, maar ook voor behoud
van cultureel erfgoed dat het landschap betekenis geeft en waardevol maakt. Sinds 2020
is Landschap Overijssel eigenaar van de molen. Openstelling: 2e en 4e zaterdag van de
maand 13.30 - 16.30 uur en op afspraak.

 

Gemaakt met routemaker.nl


