De autoroutes zijn zeer geschikt voor ouderen, voor bezitters van cabrio’s en oldtimers en voor
toeristen en ‘eigenheimers’, dus voor iedereen, jong en oud, die houdt van natuur, cultuur.
Het is aan te bevelen rustig deze landschappelijke autoroute te rijden en daarbij moeten we een
keuze maken uit de vele pleisterplaatsen, kastelen en de vele korte wandelingen; zodoende
kunnen we deze autoroutes vaker rijden met steeds bezoek aan andere pleisterplaatsen en andere
korte wandelingen.
Via deze autoroutes, die ongeveer 70 á 90 km lang zijn, komt men via mooie rustige landwegen door
het Twents coulissenlandschap. De autotochten worden regelmatig onderbroken door een
bezienswaardigheid, kasteel, havezate, pleisterplaats of een mooi idyllisch gelegen restaurant.

Elke autoroute start en eindigt bij de Lifestyle of Woonboulevard van de Waterstad Almelo en gaat
naar één of meer watermolens, via binnenwegen langs beken, over essen en door bossen, dus door
het prachtige “Twenteland”. Om van een auto-wandel-dag "Oet in Twente" te genieten is het zaak
rustig te rijden en autorijdend te genieten, want:

A-j de oagen in 'n tuk hebt zee-j nich völ!
An hard rijden he‟j nich völ , ie mot op tied van hoes goan !

„Ne slak op de goode weg, weent ‟t van nen haazn dee verkeerd löp!‟

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)

“Doe mar kalm an: een haze en een slakke hebt gelieke niejjaor”
zie ook mijn blog: www.watermolenstwente.blogspot.com
Op deze blog staan vele foto’s en technische wetenswaardigheden van de 10
Twentse watermolens!

Kuieren of „pratend wandelen‟ in Twente
‘Heanig An!’

‘Kalm aan!’

Wi-j höast oons-woarhen?
en wi-j jacht en wi-j jaagt,
wi-j roast langs de stroat
en wi-j stönt en wi-j klaagt,
wi-j zeent slim verdach
op völ geald in de knip, het
-‘gin tied mear’dat ligt oons vuuran op de lip!

wij haasten ons, waarvoor?
en wij jachten en maken ons druk
we ‘jagen’ in auto’ s over de wegen
en we klagen en zeuren,
we zijn alleen geïnteresseerd in
veel geld in de portemonnee, het
-‘ik heb geen tijd meer’dat is de moderne slogan!

uit: ‘all’s te hoope’ Hennie Hamhuis

vertaling: Martin Beumer www.oetintwente.nl

„Wel nooit tied hef kan der nich met omgoan!
We kunnen bij elke autoroute een aantal fraaie keuze-wandelingen maken!
In de autoroute-tekst staan de wandelingen, die gemaakt kunnen worden vermeld met:
- wandelkaart
- en route-omschrijving in de blog
Overzicht van de autoroutes naar de 10 Twentse watermolens met korte wandelingen:
A Route naar Bels, Frans en de Mast in Vasse, 78 km
B Route naar Ootmarsum en Herinckhave in Ootmarsum en Weerselo, 82 km
C Route naar Noordmolen en Oelein Delden en Oele, 79 km
D Route naar de Oostendorper Watermolen in Haaksbergen, 90 km
E Route naar Watermolen Singraven in Denekamp, 88 km
F Route naar Watermolen Den Haller in Diepenheim, 75 km
G Route naar de Watermolen de Noordmolen in Delden, 85 km
Van elke autoroute is een beschrijving, met extra, via link, een overzichtskaart van de autoroute.
In de beschrijving van de autoroute wordt telkens geattendeerd op een korte-keuze-wandeling;
van elke keuze-wandeling is via link een wandelkaart gemaakt en ook via link een
wandelomschrijving in de blog.
Bij elke route is dus een kaart bijgevoegd; links boven staat de afstand in km en via het hokje
daarnaast bordjes kunnen we de afstandmeting instellen, 1 of 5 (km).
Via mijn foto’s is met muziek van de Hengelose revue een videofilm over Twente gemaakt:
videofilm over Twente: 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.

Tip:- als je gekozen hebt voor een autoroute maak dan ook een keuze voor de wandeling(en) en
print deze wandelkaart(en) en vooral het bijbehorende blog! Het uploaden van de blog kan wat
tijd kosten en in het blog kan incidenteel een woord-systeemfout voorkomen.
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, oetintwente.nl, voorjaar 2021, Almelo ©

