
D Autoroute naar de watermolens Haaksbergen en Oele

De autoroute is 90 km en gaat o.a. langs  de watermolens in Haaksbergen, Oele

en mogelijk via korte wandeling naar de watermolen van Twickel in Delden, 

Buurse en de Museum Spoorlijn in Boekelo.

Wat leu bint zo drok met over zichzelf te
proaten da’j der nich an toekomt om over

oezelf te proaten!

Autoroute-kaart: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2792918.
(scrollen en klik op markers)

’n Gleasken op zien tied hoaldt de mot
oet ’ t lief!

Start- en eindpunt bij de Mac Donald’s op de Woonboulevard of Lifestyle

Boulevard van de Waterstad Almelo

Afkortingen:
LA         =     linksaf   
RA         =     rechtsaf
RD         =     rechtdoor
ri            =     richting
pad.        =     paddestoel
splitsing:          een weg splitst zich in 2 of meer wegen
T-splitsing:      dit is einde weg en je komt uit op andere weg; je kunt 
                        dan LA of RA
Driesprong:     er zijn 3 wegen die samenkomen op één punt
Wanneer niets staat aangegeven altijd de weg blijven volgen!

Start bij Mac Donald’s op de Lifestyle boulevard:

01 met de rug naar Mac Donald’s RA dan weer RA en nu bij stoplichten RA
     Weezebeeksingel;
02 bij 4-sprong en stoplichten LA (Soeteman), direkt weer bij stoplichten RA 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2792918


      (De Vogelweide) en dan bij T-splitsing LA (Zeven Bosjes); 
03 direkt na winkelcentrum (links van ons) gaan we bij stopbord en 3-sprong 
      RA (Leemslagenweg);
04 deze Leemslagenweg over Twentekanaal en dan direkt LA (Breesegge), langs
      kanaal, onder de A35 door;
05 onder de Hoeselderbrug door en bij 3-sprong RD, Breesegge wordt dan
      Hoeselderdijk en de weg gaat niet meer langs kanaal;
06 bij 4-sprong LA Zomerdijk, over de Doorbraak;
07 Zomerdijk wordt RD Keursweg en dan Kanaalweg; 
08 onder de brug door en dan bij T-splitsing LA (Kanaalweg) langs 
      Twentekanaal;
09  bij 3-sprong RD, Kanaalweg wordt Slampsweg, nu RD en onder de A1 door;
10 bij 4-sprong (incl. 1 keer verboden voor auto) en voorrangsweg LA over de
      Warmtinkbrug over Twente kanaal (Rijssenseweg), deze weg RD volgen;
11 bij T-splitsing RA (Langenhorsterweg), deze weg RD en bij 3-sprong
      linksom, dan rechtsom (Langestraat), via stoplichten over de rijksweg RD;
12 direkt bij 3-sprong RA Langestraat, nu linksom (Meenhuisweg, langs mooi 
      vennetje);
13 de Meenhuisweg RD en over spoor, bij T-splitsing RA (Sluisstraat);
14 dan linksom over Twentekanaal (Sluisstraat);

hier gaan we langs het sluizencomplex “de  
Wiene of de Waarbeek”, 
de Schutssluis heeft een verval van 6 m
15 deze Sluisstraat direkt RD en na 150 m bij 4-sprong RD (Haarweg);
16 bij 3-sprong RA en Haarweg volgen tot T-splitsing en voorrangsweg dan 
     RA (Bentelosestraat);
17 bij 3-sprong LA ri. Beckum (Suetersweg);

rechts ligt Wijngaard  Hof  van Twente; 
open, behalve op zondag!
18 deze Suetersweg wordt RD Wolfkaterweg,  ongeveer 4 km tot rotonde ;
19 net vóór de rotonde paar meter RD en dan op de rotonde de 1e afslag RA ri.
      Haaksbergen (Haaksbergerstraat);
20 de Haaksbergerstraat 2 km RD, door Beckum, na flauwe bocht, bij
      Restaurant ‘De Nachtegaal’, bij 3-sprong RA ri. St Isidorushoeve 
      (Beckumerweg);
21 deze Beckumerweg ongeveer 3,5 km RD tot rotonde in Sint Isidorushoeve
     dan op de rotonde 2e afslag RA ri. Haaksbergen (Goorsestraat);
22 na ongeveer 700 m bij 4-sprong RA ri. Rietmolen (Rietmolenweg), steeds 
     deze Rietmolenweg volgen, weg wordt RD St. Isidorushoeveweg; 



23 RD tot T-splitsing met de ‘grote’ Haaksbergseweg, nu LA (Haaksbergseweg); 
     (dus punt 22 en 23 is steeds RD ongeveer 6 km )
24 Haaksbergseweg wordt Needseweg, op de rotonde de 2e afslag RA, over de 
      N18 en weer op de rotonde de 2e afslag RA (Needseweg);
25 bij stoplichten en T-splitsing LA ri. Haaksbergen (Eibergsestraat);
26 deze Eibergsestraat RD en na 2,8 km bij stoplichten en 4-sprong RA
      (Weerninksweg);
27 bij 3-sprong LA (Laarveldsweg);
28 bij T-splitsing LA (Scholtenhagenweg) en dan direkt bij 3-sprong RA 
      (Watermolenweg);
29 bij ‘gekke’4-sprong deze Watermolenweg RD, 

links grote parkeerplaats voor de 
Oostendorper Watermolen,
iets verder bij 3-sprong kleine 
parkeerplaats voor de Watermolen;
voor ons de Oostendorper Watermolen en 
het Restaurant Bi’j de 
Watermölle ; 
zeer korte wandeling van 600 m mogelijk; 
zie: wandelroute-kaart: https://afstandmeten.nl/index.php?id=2895364.
We gaan weer verder met de autoroute:
30 vanaf de grote parkeerplaats aan de Watermolenweg: 
      met de rug naar de grote parkeerplaats LA (Watermolenweg), 
       bij 3-sprong LA (Korenmolenweg), zie verder punt 31 en volgende;
30a met de rug naar de kleine parkeerplaats en 3-sprong RA
        (Korenmolenweg), zie verder punt 31 en volgende;
31 bij 3-sprong rechts aanhouden (Hasseltweg) en deze weg RD tot 4-sprong
      dan RA ri. Oldenkotte (Morsinkhofweg);
32 over de Buurserbeek en dan direkt LA (Huttenweg), deze Huttenweg bij 
     4-sprong RD en deze Huttenweg steeds RD volgen (Huttenweg);
33 bij 3-sprong LA, Huttenweg wordt nu Schansweg en over de Buurserbeek;
34 bij T-splitsing met de Buurserstraat RA ri. Buurse, over de Buurserbeek 
      wordt de Buurserstraat Haaksbergerweg, steeds RD (totaal ruim 4 km);
na de T-splitsing met de Buurserstaat kunnen we direkt na 650 m LA slaan 

(Ronde Bultenweg) naar P voor een Buurserzand-wandeling van ruim 4,5 km.

Wandelroute-kaart: https://afstandmeten.nl/index.php?id=2886994.
35 net vóór Buurse bij 3-sprong LA ri. Enschede (Broekheurnerweg);
36 deze Broekheurnerweg steeds RD volgen door Buurse;

https://afstandmeten.nl/index.php?id=2895364
https://afstandmeten.nl/index.php?id=2886994


37 nu RD en over de Buurserbeek;
 vóór de Buurserbeek ligt links Restaurant Captain Jack;
38 vanaf de Buurserbeek rechtsom de weg vervolgen (Broekheurnerweg) en 
      na ongeveer 2,5 km de weg LA ri. ‘Het Rutbeek’ (Ontginningsweg);
39 bij 4-sprong RA ri. ‘Het Rutbeek’ (Riethmersteeg), nu bij 4-sprong RD, bij 
     3-sprong RD (Riethmersteeg);
40 nu bij 3-sprong linksom (Riethmersteeg wordt Voshaarweg);
41 deze Voshaarweg RD volgen en bij ‘gekke’ veel-sprong RD ri. ‘Het Rutbeek’, 
     Voshaarweg wordt dan Usselerveenweg;
42 deze Usselerveenweg steeds RD tot T-splitsing met de Haaksbergerstraat 
      dan RA ri. Usselo (Haaksbergerstraat);
43 steeds RD en bij stoplichten en ‘grote’ 3-sprong LA ri. Boekelo 
     (Boekelosestraat);
44 deze Boekelosestraar RD volgen, we gaan onder de Twenteroute (N18) door
      en gaan de Boekelosestraat RD naar het centrum van Boekelo;

in het centrum van Boekelo vóór het spoor  
vinden we het station 
van de MBS ; hier treinrit in ouderwetse 
trein mogelijk!   
Bij station Boekelo kunt u gratis parkeren 
op De Bleekerij en 
langs de Boekelosestraat. Bij station 
Boekelo staat nog een oude,houten  zout-
boortoren.
We gaan weer verder :

45 direkt na spoor bij grote 3-sprong RA en direkt bij splitsing links aanhouden
      (Kwinkelerweg);
46 deze Kwinkelerweg steeds RD en dan bij 3-sprong RA en direkt na 60 m bij 
      3-sprong weer LA (Kwinkelerweg);
47  vanaf Boekelo volgen we dus deze Kwinkerweg 2,4 km en dan bij 3-sprong
       LA, wat kleinere weg, (Hogedijk);
48 dan wordt deze Hogedijk bij 3-sprong rechtsom Wullenweg, deze 
      Wullenweg steeds volgen (ongeveer 2 km); 

hier zien we veel zouthuisjes; een 
zouthuisje is een op een hondenhok 
gelijkend bouwwerk , waarin een mobiele 



zoutboorinstallatie staat opgesteld met als 
doel : het winnen van zout.
49 bij 4-sprong met de Haaksbergerstraat deze oversteken en RD (Olde 
      Meulenweg);

hier rechts grote parkeerplaats en later 
links kleine (vaak volle) parkeerplaats;
mogelijkheid van korte wandeling vanaf de kleine parkeerplaats over het 
Watermolenpad (1 km); de wandeling kan worden verlengd tot 2,7 km.van de
grote parkeerplaats naar de kleine parkeerplaats is ongeveer 600 m 
Wandelroute-kaart korte (Watermolenpad) en lange wandeling:
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2833887.
we gaan weer verder met de auto: met de rug naar de grote parkeerplaats RA
de Olde Meulenweg vervolgen;
met de rug naar de kleine parkeerplaats RD (Olde Meulenweg);
50 de Olde Meulenweg wordt Albersdijk, nu RD en bij 3-sprong LA (Oelersteeg);
51 deze Oelersteeg bij 3-sprong RA volgen, Oelersteeg wordt RD Peppelendijk;
52  bij de brug en 4-sprong RD ri. Delden/Goor (Kanaaldijk);
53 bij T-splitsing met N 740 RA ri. Delden over Twentekanaal naar rotonde 
      (N740, Europalaan);
54 op rotonde 2e afslag RA (Europalaan);
55 over spoor en bij stoplichten en 4-sprong RD tot rotonde en op rotonde 
      2e afslag RA (Europalaan);
56 op rotonde 1e afslag RA ri. Twickel (Molenstraat) en dan bij 3 sprong links
      aanhouden ri. Twickel  (Watertorenstraat), 
57 bij 4-sprong RA (Twickelerlaan) en na enkele meters zien
      we links de algemene Parkeerplaats van Landgoed Twickel;
Wandelroute vanaf algemene Parkeerplaats (betaald parkeren, kost weinig); 
De wandelroute is 3,8 km lang en gaat o.a. over de es en gaat naar de 
Noordmolen.
Wandelroute-kaart over de es naar de Noordmolen 3,8 km:
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2833330. 
Zeer korte wandeling naar het kasteel 1 km
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2831253 
vervolg autoroute:
58 met de rug naar de parkeerplaats RA (Twickelerlaan);
59 bij 4-sprong RD ri. Zenderen (Twickelerlaan);

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2831253
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2833330
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2833887


rechts Museum Wendezoele, een museum 
(binnen en buiten) voor jong en oud , koffie 
en wegge tegen “grootmoeders-prijzen
60 deze Twickelerlaan volgen; over de Twickeler vaart wordt Twickelerlaan
      Secr. Engelbertinkstraat, deze Secr.Engelbertinkstraat RD volgen;
61 in Azelo bij 4-sprong RD, Secr.Engelbertinkstraat wordt nu Kuipersweg; 
62 over de A1/A35, dan bij 4-sprong met Bornebroeksestraat LA ri.
     Bornerbroek (Bornerbroeksestraat), deze Bornerbroeksestraat steeds RD;
63 Bornerbroeksestraat wordt Bornsestraat, we gaan onder de A35 door
     de Bornsestraat steeds RD tot rotonde;
64 op de rotonde 1e afslag RA ri. Almelo (Pastoor Ossestraat);
65 over de Doorbraak en onder de A35 door, bij 4-sprong met N349 (Henriette
      Ronald Holstlaan) en stoplichten RA (Henriette Ronald Hostlaan);;
66 bij ‘grote’ 4-sprong met stoplichten LA (Weezebeeksingel);
67 dan bij stoplichten en 4-sprong RD (Weezebeeksingel);
68 bij stoplichten RA Woonboulevard of Lifestyle Boulevard Almelo bij de 
      Mac Donald’s.

“Ik word liever deur de kastelein
bediend as deur de pastoor!”


