
WANDELROUTE NOORDMOLEN TWICKEL – 7,5 
KILOMETER 
De wandelroute Noordmolen Twickel is een prachtige wandeling langs deze 
watermolen in Overijssel. De wandeling is maar 7,5 kilometer en daarmee 
goed te doen voor iedere wandelaar. Onderweg kom je ook langs unieke 
gebieden zoals het landgoed Twickel. Deze wandeling is een omschrijving 
en werkt niet met wandelknooppunten. Wandeling dwars over en rondom 
het landgoed Twickel – Start- en eindpunt de NoordmolenTwickel – 7,5 
kilometer en circa 90 minuten. 

  Waardering: 1 uit 5. 

Kenmerken van deze molenwandeling: 
• Verhard 5% – onverhard 95% 
• Afstand is 7,5 km 
• Voor parkeren zie beschreven parkeerlocaties. 
• De hond hoeft deels niet aangelijnd. 
• Beginpunt en eindpunt: Noordmolen 5, 7495 VK Ambt Delden. 
• Provincie: Overijssel 
• Molen: Noordmolen Twickel 

 

https://www.molenwandelingen.nl/category/overijssel/


Parkeren 
Het is niet toegestaan om te parkeren bij Noordmolen Twickel. 

Je kunt parkeren op de volgende locaties: 

Parkeerlocatie ’t Hoogspel [gratis / 1,2 Km. lopen] 

Bornsestraat 1, 7495VL  Ambt Delden (Hof van Twente). 

Parkeerlocatie kasteel Twickel [€2,= / 1,2 Km. lopen] 

Twickelerlaan 6, 7495VG  Ambt Delden (Hof van Twente). 

Loop vanuit de parkeerlocaties naar de Bornsestraat richting de kruising 
met de muren van de moestuin (Kwekerij De Border). Loop vanuit ’t 
Hoogspel recht door, en vanuit kasteel Twickel rechts af, richting Borne. 
Neem het voetpad links van de weg. Volg het smalle voetpad dat afbuigt 
naar het bos. Loop door tot aan Noordmolen Twickel. 

 

Over de wandeling Noordmolen Twickel 
Landgoed Twickel is bijna zeven eeuwen oud en 4.400 hectare groot. 
Kenmerkend zijn het kasteel, de historische boerderijen en het kleinschalige 
coulisselandschap. Een cultuurlandschap waarin bossen met eeuwenoude 
eiken, heidevelden en vennen, akkers en weilanden omzoomd met 
houtwallen elkaar afwisselen. Op het landgoed bevinden zich tevens twee 

https://noordmolen-twickel.nl/


watermolens, een watertoren en houtzagerij. De wandeling start bij de 
Noordmolen. Na de brug over de Oelerbeek passeert je twee boerderijen 
van Twickel. Deze zijn herkenbaar aan de typisch zwart witte luiken met de 
kleuren van Twickel. 

De 148 boerderijen van Twickel zijn karakteristiek en beeldbepalend in het 
Twentse landschap. Tijdens de wandeling loop je over een deel van het 
Havezatepad en de Umfassungsweg. Het Overijssels Havezatenpad is een 
Lange-afstand-wandelpad van 300 km lange route van Steenwijk naar 
Oldenzaal. De Umfassungsweg (UW) is dé wandelroute van Twickel. Het 
omvat {umfasst} het hart van het landgoed en toont de verscheidenheid 
en schoonheid van het Twentse landschap. De route dankt zijn naam aan 
Eduard Petzold, de Duitse landschapsarchitect die rond 1890 actief was op 
Twickel. Het duurde vervolgens tot 2012 dat de route werd afgemaakt. Dec 
wandeling eindigd over een deel van het Marskramerpad. Het 
Marskramerpad is een Lange Afstandswandeling (LAW) die dwars door 
Nederland loopt, van Bad-Bentheim in Duitsland naar Scheveningen. 

 

Over de molen 
Het verhaal van de Noordmolen begint meer dan 650 jaar geleden in het 
Overijsselse dorp Twickel. De watermolen werd in 1347 gebouwd aan de 
Azelose beek. Tot 1825 stond er tegenover de oliemolen ook nog een 
korenmolen. In 1917 werd het molengebouw hersteld maar daarnaast het 



waterrad verwijderd. Helaas is hierna een periode van verval geweest. 
Nadat in 1953 Stichting Twickel is opgericht, kwam er in de jaren ’70 een 
grote restauratie van het molengebouw. En in 1984 heeft de molen ook 
weer een waterrad gekregen. Het laatste punt op de restauratielijst was het 
binnenwerk en dat is in 1989 gekomen. Momenteel houdt een enthousiaste 
groep vrijwilligers de molen draaiend en is deze geregeld te bezoeken. 

Zie voor de uitgebreide openingstijden de homepage van Noordmolen 
Twickel. Het is belangrijk om van te voren even te checken of de molen 
open is. Dan is het namelijk nog leuker om deze mooie wandelroute te 
lopen. 

Alles over deze molen vind je op de Molendatabase. 

•  

https://noordmolen-twickel.nl/
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=766


•  

•  

Beschrijving wandelroute Noordmolen Twickel 
1. Start bij Noordmolen Twickel en ga via de brug over de Oelerbeek. 

Met je gezicht naar de molen en dan rechts. 
2. Passeer 2 Twickelboerderijen (zwart-witte luiken). 
3. Neem het Havezatenpad (T02 – eerste pad rechts). 
4. Steek de asfaltweg Delden-Borne over. Kijk goed uit. 
5. Ga na 100 meter rechts. 



6. Ga bij de eerste bocht met een scherpe bocht rechtsaf. Het pad 
loopt iets op. 

7. Ga over het 1e en het 2e bruggetje. 
8. Ga voor het 3e bruggetje linksaf. 
9. Steek de klinkerweg over. Rechts ligt kasteel Twickel. Vanaf hier 

hoeft de hond niet aangelijnd. 
10. Blijf dit pad volgen en ga met het witte bruggetje over de 

Twickelervaart. 
11. Neem het eerste pad na bruggetje linksaf (aanduiding UW). De 

hond moet vanaf hier worden aangelijnd. 
12. Volg de aanduiding UW. 
13. Het wandelpad loopt over ± 500 meter parallel aan drukke 

verkeersweg. 
14. Rechts ligt aan de andere kant van de weg horecagelegenheid 

Carelshaven aan de Oelerbeek. 
15. Volg de UW aanduiding. 
16. Ga aan het einde van het pad links de Hamsweg op. 
17. Volg aanduiding UW en blijf de Hamsweg volgen die over gaat in 

de Burenweg tot aan de Bornsestraat. 
18. Steek de asfaltweg Bornsestraat over. Iets verderop is meestal iets 

te drinken bij een kraampje aan de linker kant. 
19.  Ga niet recht door het klaphekje, maar verlaat de Umfassungsweg 

(UW) en neem 1e pad links. 
20. Ga aan het einde van het pad bij het hek rechts (Marskramerpad). 
21. Loop 500 meter door naar Noordmolen Twickel. 

Lees alles op de website van Noordmolen Twickel 

https://noordmolen-twickel.nl/noordmolen-twickel/wandelen/


 

Disclaimer: Deze molenwandeling is gemaakt in samenwerking met 
Noordmolen Twickel. Ik deel echter niks anders dan mijn persoonlijke 
mening. 

 


