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HISTORISCHE MOLENROUTE WELL      VERTREKPUNT Cafe-Restaurant Vink        
 

Paarse route : ± 3 KM                       ROSOLIEMOLEN HOUTEN / STENEN WINDMOLEN WATERMOLEN TORENMOLEN  
Blauwe route: ± 3,5 KM            MICHELSMOLEN         MARIAKAPEL  a.d. MAAS ca.1660   HISTORISCH KERKHOF  
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HISTORISCHE MOLENROUTE WELL 
 

    PAARSE ROUTE:           

   

 Vertrek bij café-restaurant Vink, Sterrenbos 1, Well     
   

 Links naast het restaurant het bord van de Rosoliemolen   

 Steek de N271 weer bij stoplicht en sla RA   

 Na 30 mtr. aan linkerkant onder aan de molenberg bord windmolen  

 Steek de N271 weer op dezelfde plaats terug over.  

 Volg Kasteellaan richting kasteel.  

 Sla bij MFC de Buun LA  

 Na kerkhof RA en pad volgen  

 U passeert het bord watermolen    

 Vervolg pad en steek de Molenbeek over  

 Vervolg het pad richting Maas langs de beek  

 Tussen de flats van Eldershof naar de Grotestraat. 

 Volg de Grotestraat tot kruising café “Onder de Linden” 

 Sla RA richting kasteel. 

 Over de brug LA bij witte houten poort. 

 Pad volgen rond kasteel tot bij bord torenmolen. 

 Loop  verder  rond kasteel en verlaat via brug het kasteel. 

 Na brug LA en blijf wandelpad volgen tot eindpunt café-restaurant Vink 

 
 
 BLAUWE ROUTE: 
 
 Vertrek bij café-restaurant Vink 

 VOLG PAARSE ROUTE TOT BIJ BORD WATERMOLEN  

 Vervolg pad en steek de Molenbeek over richting N271 

 Steek de brugweg en N271 bij rotonde voorzichtig over 

 Volg fietspad tot na “de Grote Waay” en sla LA 

 Dan 1
e
 weg RA en u komt na 100 mtr. weer  op het fietspad 

 Volg fietspad tot aan Hoogveldseweg  a.d. linkerkant bord Michelsmolen 

 Steek hierna voorzichtig de weg over en ga terug tot aan “de Grote Waay” 

 Sla 1
e
 weg LA richting Mariakapel aan de Maas   

 Hou rechts aan richting brug. 

 Onder brug door en u komt weer op de paarse route 

 VERVOLG PAARSE ROUTE TOT BIJ EINDPUNT CAFÉ-RESTAURANT VINK  

 
       

 

 
  

  

   
Log in op onze website met de QR code op de borden         

met uw smart phone en u komt direct op de  
molenpagina van Archief Well:   www.archiefwell.nl 

Hier vindt u alles over de historie van de Wellse molens. 


