ELEPHANT PARADE

ROUTEBESCHRIJVING AUTOROUTE ELEPHANT PARADE

TWENTE

De autoroute van 130 kilometer leidt je langs 28 olifanten in Noordoost-Twente. De autoroute
werkt het handigst in combinatie met de grote overzichtskaart, hierop kun je het nummer van
de olifant opzoeken waar je langsrijdt en zo zien welke olifant daar staat.
De olifanten die in het centrum van Ootmarsum, Denekamp en Oldenzaal staan zijn niet in de
autoroute opgenomen, deze kun je het beste met de wandelroute bekijken. Parkeer je auto
even in het centrum en haal bij de VVV - Tourist Info het gratis wandelboekje.
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Je kunt deze autoroute starten op ieder willekeurig punt, maar in deze beschrijving zijn we
gestart in Ootmarsum.
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START OOTMARSUM
Vanaf de rotonde Rondweg/Denekamperstraat de weg richting Denekamp volgen.
Direct rechts, na 90 mtr. staat rechts van de weg bij Twente Toer olifant nr. 8
De Denekamperstraat verder vervolgen. Na 500 mtr. staat aan de linkerzijde van de
weg olifant nr. 70 bij Lammerink Installatie en olifant nr. 69 bij SCS Logistics.
De Denekamperstraat, later Ootmarsumsestraat vervolgen. Na 2,6 km bij de rotonde
linksaf, Frensdorferweg.
Na 1,8 km over de brug van de rivier de Dinkel linksaf (bij bord Stal Hofstee).
Doorrijden tot Erfgoed Bossem. Hier staat olifant nr. 25
De weg vervolgen en het erf via de andere zijde verlaten.
Einde weg linksaf, Dorpsstraat vervolgen richting het dorp Lattrop.
Na 700 mtr. staat bij Gasterij de Smid olifant nr. 24
Na bezichtiging weer omdraaien en de Dorpsstraat, later Lattropperstraat helemaal
uitrijden richting dorp Denekamp.
Na 6,5 km de rotonde rechtsaf, Ootmarsumsestraat.
Na 1,6 km vóór het Almelo-Nordhornkanaal de weg linksaf langs het kanaal volgen. 		
Kampstieweg.
Na ruim 1 km de 1e straat linksaf, Schiphorstdijk.
Na 1,8 km staat rechts op het terras bij restaurant de Watermolen olifant nr. 41
Schiphorstdijk, later Molendijk vervolgen. Na 1 km rechtsaf op de rondweg
Singravenstraat
Na 700 mtr de rotonde rechtdoor oversteken.
Na 600 mtr de 1e straat rechts, Oude Dijk.
De Oude Dijk 1,3 km volgen tot dorp Beuningen. Op de T-splitsing bij restaurant ’t 		
Sterrebos staat olifant nr. 42.
Ga linksaf de Beuningerstraat op. De Beuningerstraat blijven volgen. Na 5,5 km staat
olifant nr. 43 bij Landhuishotel De Bloemenbeek.
Na bezichtiging verder de Beuningerstraat volgen. Na 500 mtr. op de voorrangsweg
Bentheimerstraat rechtsaf.
Na 700 mtr. linksaf, het dorp De Lutte inrijden.
Links bij Tourist Info De Lutte staat (achter in de tuin) olifant nr. 44
Terugrijden naar de voorrangsweg Bentheimerstraat, hier linksaf slaan.
Na 1,3 km linksaf de Kruisseltlaan richting Landgoed de Wilmersberg rijden.
Na 1,4 km, einde Kruisseltlaan staat olifant nr. 45 bij Landgoed de Wilmersberg.
Na bezichtiging terugrijden naar de voorrangsweg Bentheimerstraat, hier linksaf 		
De Bentheimerstraat richting Oldenzaal volgen. Na ruim 3 km. Linksaf,
Kalheupinklaan volgen.

Na 500 mtr. ligt aan de linkerkant het Kalheupinkpark. In dit park staat olifant nr. 55
Kalheupinklaan gaat met een scherpe bocht naar rechts over in de Haerstraat.
Bij de kruising met het Stationsplein (groene loper) rechtsaf langs het ziekenhuis
Op de kruising bij de stoplichten, linksaf Spoorstraat.
Bij de rotonde rechtdoor, Burgemeester Wallerstraat volgen.
De volgende kruising oversteken, rechtdoor rijden. Na 1,3 km einde weg linksaf, de 		
Oldenzaalsestraat richting Losser volgen.
Na 3 km ligt aan de linkerkant van de weg zorginstelling De LosserHof. Op dit
terrein staat olifant nr 46 De olifant op de LosserHof is onderdeel van een
speciale kunstroute die opgezet is door De Twentse Zorgcentra; ‘Volg het pad van de
olifant’. Tijdens de kunstroute, van 19 september tot en met 31 oktober, kunnen
bezoekers allerlei kunst bewonderen die gemaakt is door de deelnemers.
Na bezoek de Oldenzaalsestraat vervolgen. Na 2 km rotonde rechtdoor oversteken.
De Oldenzaalsestraat blijven volgen.
Na 1 km de rotonde rechtdoor oversteken, Gronausestraat.
Direct de 1e straat links, Bernard Leurinkstraat.
1e straat rechts, Kerkstraat. Bij de volgende kruising het Raadhuisplein op.
Op nr. 4 bij het Aleida Leurinkhuis staat olifant nr. 47
Raadhuistraat uitrijden, einde rechts Martinusplein, einde rechts Bernard Leurinkstr.
De Bernard Leurinkstraat blijven volgen, deze gaat over in de Sportlaan.
Na 1 km rechtsaf de Bookholtlaan in. Direct rechtsaf de parkeerplaats bij zwembad 		
Brilmansdennen op. In het Park Erve Kraesgenberg staat olifant nr. 48
Parkeerplaats verlaten, linksaf Bookholtlaan, linksaf Sportlaan en direct weer rechts
Hannekerveldweg in.
Einde weg, na 500 mtr. linksaf Lutterstraat inrijden.
Na 500 mtr. op de rotonde rechtdoor, de Enschedesestraat volgen.
Na 700 mtr. rechtdoor op de rotonde, Enschedesestraat, later Lossersestraat.
Na ca. 5 km. staat aan de rechterkant van de weg bij Steakhouse-Almhütte
Lutscher Alm, olifant nr. 49
De Lossersestraat 1 km volgen tot de stoplichten, hier rechtsaf, Oldenzaalsestraat
Ruim 10 km deze Oldenzaalsestraat, later Eektestraat blijven volgen.
Nadat je 8 x een stoplicht bent gepasseerd kom je op een rotonde, hier rechtdoor.
Bij de volgende rotonde tevens rechtdoor, Schipleidelaan volgen.
Na 700 mtr. linksaf richting Het Hulsbeek, Oude Almeloseweg volgen.
Na 1 km staat olifant nr. 50 links van de weg bij Hotel Erve Hulsbeek.
Oude Almeloseweg vervolgen.
Einde weg, na 850 mtr. rechtsaf de Oldenzaalsedijk inrijden.
Einde weg, na 1,8 km rechtsaf de Deurningerstraat inrijden.
Na 4,6 km bij de rotonde linksaf, de Bisschopstraat volgen.
Door het dorp Weerselo rijden, na 2 km bij de afslag Het Stift, linksaf slaan.
De bordjes richting het Stift volgen. Auto op de parkeerplaats parkeren. Bij het
Stiftskerkje staat olifant nr. 57
Het Stift verlaten, rechtsaf op de Bornsestraat. Terugrijden naar de voorrangsweg.
Op de voorrangsweg aangekomen, linksaf richting Ootmarsum/Tubbergen.
Na 3,8 km bij de stoplichten linksaf, Ootmarsumseweg volgen.
Door het dorp Albergen (2 x rotonde rechtdoor) en vanaf de 2e rotonde na 1,2 km 		
voor het bedrijf de Pannenloods linksaf slaan, Tichelweg, dan direct rechts Gravendijk
Na 350 mtr. staat rechts van de weg bij Landhotel ’t Elshuys olifant nr. 58
1e weg rechts, Braakvenweg
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Na 250 mtr. linksaf de Ootmarsumseweg op.
Na 1,6 km rechtsaf de Noordergraafsingel richting Harbrinkhoek volgen.
Na 1,5 km op de rotonde linksaf, bij restaurant Kampkuiper staat olifant nr. 59
De weg Noordegraafsingel vervolgen.
De Noordergraafsingel gaat over in Haarbrinksweg, na 4 km kom je in Geesteren.
Bij de rotonde rechtdoor, Haarbrinksweg wordt Dorpsstraat.
Na 440 mtr. na de kerk linksaf, Langeveenseweg volgen
De Langeveenseweg uitrijden. Na 3,3 km bij de rotonde, linksaf, Hardenbergerweg
Na 1,4 km rechtsaf de Hardenbergerweg vervolgen en het dorp Langeveen inrijden.
Na 1,2 km rechtsaf, de Kerklaan inrijden. Bij de kerk staat olifant nr. 60
Kerklaan uitrijden, einde weg links Grensweg.
Einde weg rechts, Hardenbergerweg volgen.
De voorrangsweg oversteken, rechtdoor rijden. De Hardenbergerweg gaat over in 		
Gravenlandweg. Na 200 mtr. bij de Hervormde kerk aan de linkerkant olifant nr. 61
De Gravenlandweg vervolgen.
Na 2 km linksaf, Balkenbeltsweg
1e weg rechts, Vlierakkersweg
De weg met de bocht mee naar links volgen, wordt Vermolenweg
Einde weg links, Ossendijk
Einde weg rechts, Hardenbergerweg
Na de rotonde, 3 km rechtdoor tot de volgende rotonde, hier linksaf richting Vasse.
Na 1 km rotonde rechtdoor.
Na 4,5 km staat tegenover de Plus supermarkt aan de linkerkant olifant nr. 62
Direct daarna de 1e weg rechtsaf, Beekzijdeweg
Na 1,3 km rechtsaf, Binnenveldsweg
Na 1 km rechts, de Hambroeksweg
Na 900 mtr links, de Denekamperweg op
Na 750 mtr op de rotonde linksaf, Uelserweg
Na 1,7 km linksaf, de Bruno van Ommenstraat in.
Na 400 mtr. rechtsaf de Molenstraat in, Molenstraat blijven volgen.
Na 300 mtr. rechtsaf Grotestraat inrijden. Hier vind je olifant nr. 63
Iets verder in de Grotestraat staat bij de Pancratiusbasiliek olifant nr. 64
Op het einde van de Grotestraat rechtsaf, Uelserweg volgen.
Na 370 mtr. rechtsaf Binnenveldsweg
De Binnenveldsweg blijven volgen, na 900 mtr. rechtsaf Schouwdijk in.
Na 500 mtr. rechtsaf Tibsweg in. Bij recreatiepark ’n Kaps staat olifant nr. 65
Terugrijden naar de Schouwdijk, hier rechtsaf slaan.
De Schouwdijk rechtdoor, na 2,4 km links aanhouden, straat wordt Lädderken.
Na 5,5 km einde Tubbergerdijk linksaf slaan op de Almelosestraat.
Na 700 mtr. linksaf slaan, Tichelwerk inrijden tot Hotel Wyllandrie.
Hier staan olifanten nr. 66 en 67
Na bezichtiging terugrijden naar de Almelosestraat, linksaf.
Na 450 mtr. rechtsaf Almelosestraat inrijden.
Na 1 km aan de linkerkant van de weg bij Hotel De Landmarke staat olifant nr. 68
Bij de rotonde, linksaf Dusinkweg
Einde weg links, Denekamperstraat
Doorrijden tot de rotonde, dit is het eindpunt van de autoroute.
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BRUINEHAAR
LANGEVEEN

VASSE
LATTROP

Olifanten 1 t/m 23 staan in het
centrum van Ootmarsum en deze kun
je het beste bekijken via de wandeling

GEESTEREN

TUBBERGEN

TILLIGTE

OOTMARSUM

HARBRINKHOEK
DENEKAMP

Olifanten 26 t/m 40 staan in het
centrum van Denekamp en deze kun je
het beste bekijken via de wandeling

ALBERGEN

BEUNINGEN

WEERSELO

Olifanten 51 t/m 56 staan in het
centrum van Oldenzaal en deze kun je
het beste bekijken via de wandeling

OLDENZAAL
DE LUTTE

ENSCHEDE
LOSSER
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Dumbo - Kim Roeleveld
Kim Roeleveld won de tekenwedstrijd die op de scholen in Dinkelland werd georganiseerd in 2020.
Haar tekening was het winnende
ontwerp en is nu in Ootmarsum
te zien. Replica’s zijn verkrijgbaar
in de shop.

o

LONNEKER

‘Elephant Parade’ is een grote openluchttentoonstelling
met tientallen gedecoreerde olifanten kunststandbeelden.
De olifanten hebben het formaat van een werkelijke babyolifant. Het doel van Elephant Parade is om aandacht te
vragen voor de bescherming en het behoud van de
Aziatische olifant. Een belangrijk deel van de opbrengsten
van een Elephant Parade wordt daarom hieraan besteed.

Daytona Sea
by Narin Kantawong

