Route 1. Richting het Achterveld, Rietmolen, Neede met verlenging watermolen bij
Haaksbergen en Assinkbos.
Korte route ± 34 km, met verlenging ± 45 km.
1.Vanaf startpunt linksaf, einde weg rechtsaf (Aaftinksdijk) zandweg volgen, meteen
rechtsaf zandweg, op tweede kruising tweede weg rechtsaf (Haardijk) gaat over in
Waninkdijk, derde verharde weg rechtsaf (Waninkdijk) deze weg gaat over in een
zandweg (Brummelweg)
2.Einde zandweg rechtdoor (Negberinkweg) op kruising rechtsaf fietspad op, na 50 meter
linksaf (Pagertweg) einde weg linksaf (Visschemorsdijk) net voor brug linksaf fietspad
op, einde fietspad rechtsaf.
3.Na tweede brug rechtsaf (Achterveldweg) eerste zandweg rechtsaf (Hoge Haarweg) op
kruising linksaf (Visschemorsdijk) einde weg rechtsaf (Broekdijk) in bocht naar rechts
linksaf fietspad op, einde pad rechtsaf.
4.Einde weg linksaf (Weenkweg) na 100 meter fietspad rechtsaf, einde pad rechtsaf,
eerste zandweg linksaf (Brammeloseweg)
5.Voor de korte route einde zandweg rechtsaf (Mentinksweg) ga verder bij FF.
6.Voor de lange route weg vervolgen (Kerkweg) einde weg linksaf, bij verkeerslichten
rechtsaf, tweede weg linksaf (Laarveldsweg)
Einde weg rechtsaf, eerste weg linksaf (Hasseltweg) eerste weg rechtsaf
(Watermolenweg) weg langs watermolen volgen.
7.Zandweg rechtsaf (Rekkenseweg) verharde weg oversteken, tweede zandweg rechtsaf
(Hellenveldweg) einde weg rechtsaf, eerste weg linksaf (Groothuizenweg)
FF Op kruising rechtsaf (Groothuizenweg)
8.Einde weg linksaf (Van Everdingenstraat) na brug rechtsaf (Kieftendijk) op kruising
zandweg met fietspad volgen, einde weg oversteken naar (Oude Eibergseweg) deze
weg blijven volgen, ook in bocht naar rechts rechtdoor, op kruising rechtsaf
(Schurinkweg) eerste fietspad rechtsaf, einde weg linksaf.
9.Bij rotonde oversteken, dit is nog Parallelweg, hier fietspad volgen, einde fietspad
rechtsaf, einde weg linksaf, na afslag Geesteren fietspad rechtsaf (Nederbielspad)
einde pad linksaf.
10.Eerste weg rechtsaf (Walemaatweg) na brug linksaf (Aasweg) na kruising eerste weg
rechtsaf (Bliksteeg) eerste weg linksaf (Hilversweg) einde weg rechtsaf, meteen weer
linksaf (Harpersweg) eerste weg linksaf (Schoolweg) tweede weg rechtsaf (Haardijk)
rechts ligt bezoekerscentrum "De Oale Schole" , weg rechtdoor volgen (Geerdinkweg)
11.Kruising oversteken, eerste weg rechtsaf (De Voort) eerste weg rechtsaf (Hagdijk)
einde weg linksaf (Lage Broekdijk) na 300 meter linksaf einde route.

