
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
De fietsroutes hebben een lengte van ongeveer 30 tot 74 km, waarbij de 3 langste routes (naar 

de watermolens  Singraven 56 km, Den Haller 61 km en Haaksbergen 74 km) ook een 

verkorte versie hebben ( Singraven 35 km, den Haller 40 km en Haaksbergen 50 km ). 

 

De fietsroutes beginnen en eindigen alle bij het NS-station van de waterstad Almelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke fietsroute gaat naar één of meer watermolens, over de mooiste fietspaden en 

binnenwegen en komen dan langs beken, gaan over essen en door bossen, langs vele kastelen 

en havezaten, bezienswaardigheden en mooie pleisterplaatsen, dus door het prachtige 

“Twenteland”. 

 

De route kan, doordat er heel veel pleisterplaatsen en bezienswaardigheden zijn, vaker 

worden gereden! Hierbij moet men steeds een keuze maken! 

 

                                                           



 

 

S=Waterstad Almelo, het start- en eindpunt van alle routes naar de 

Watermolens in Twente 

1 en 2 Watermolens Bels en Frans in Vasse 
3 Oostendorper Watermolen in Haaksbergen 
4 Noordmolen in Twickel, Delden 
5 Olde Meule in Oele (bij Hengelo) 
6 Watermolen Singrave in Denekamp 
7 Watermolen Herinckhave in Fleringen 
8 Watermolen Den Haller in Diepenheim 
9 Watermolen De Mast in Vasse 
10 Watermolen Ootmarsum (in het Openluchtmuseum Ootmarsum) 
 
 



Door de fietsroutes leert u ‘de verborgen schoonheden’ van Twente kennen; 
bedenk daarbij: 
 

                      ‘A-j de oagen in ’n tuk hebt zee-j nich völ!’ 
 

              Het gaat om een dag per fiets ‘OETINTWENTE’ te zijn! 

 

     An hard fiets’n he’j nich völ , ie mot op tied van hoes goan !                                                                   
 

Een haas’n en een slakke hebt tegeliek niejaor! 
 

 

zie ook mijn blog: www.watermolenstwente.blogspot.com  
Op deze blog staan vele foto’s en technieken van de Twentse 10 
watermolens 

 

zie ook mijn video over Twente, met muziek van de Hengelose Revue: 
https://www.youtube.com/watch?v=jDiqSZewEQw&t=2s   
 

    Overzicht van de fietsroutes: 

Inleiding 

1 en 2 Watermolens Bels en Frans in Vasse                       50 km 
3 Oostendorper Watermolen in Haaksbergen                   50 en 74 km 
4 Noordmolen in Twickel, Delden                                         45 km 
5 Olde Meule in Oele (bij Hengelo)                                       49 km 
6 Watermolen Singraven in Denekamp                                35 en 56 km 
7 Watermolen Herinckhave in Fleringen                              33 km 
8 Watermolen Den Haller in Diepenheim                            40 en 61 km 
9 Watermolen De Mast in Vasse                                            45 km 
10 Watermolen Ootmarsum (in het Openluchtmuseum) 42 km 
   
Bij elke fietsroute is een fiets-routekaart bijgevoegd; links boven staat de 
afstand en via het hokje daarnaast kunnen we de afstandmeting instellen, 1 of 
5 (km). Er zijn 9 fietsroutes en 3 verkortingen naar de 10 watermolens. 
 

http://www.watermolenstwente.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jDiqSZewEQw&t=2s


Alle routes zijn met de grootste zorgvuldigheid gemaakt en gecontroleerd, 
mochten er onverhoops door gewijzigde omstandigheden e.d. omissies en 
fouten worden geconstateerd dan graag melden op: 
www.oetintwente.nl  via CONTACT. 
 
Ik hoop dat de gebruikers van de routes evenveel plezier hebben aan het 
gebruik hiervan, als ik heb gehad bij het maken hiervan! 
 

Meer dan de helft van de ding woar a-j oe naar um maakt, gebuurt 
nooit 

mer doar kö-j oe ok naar um maak’n! 
 
Martin Beumer,  voorjaar 2021, Almelo  © 
 
                
 
                                              
         
 

 

 

 

 

http://www.oetintwente.nl/

