'Monumenten van
bedrijfen techniek
in Overijssel'
Voor het eerst is in Overijssel ee n
toeri stisch e ro ut eka art ontwikkeld
m et 'jonge' monumenten op het
ge bied van landbouw, industrie en
w aterstaat. D e m onumenten zij n
veelal ro nd de honderd j aar oud.
D eze ve rke nn ingstoch t lan gs
bcdrijfsmonurn cntcn kan ee n
aanvulling zij n voor di é toerist di e
verder wil kijk en dan de
gebru ikelij ke 'publiekstreleleers' van de
pro vin cie. Uitgangspunt van de
w aterstaatm o numente nro ute is de
o ude ku stlijn van N oord W est
O verij ssel. Van af Zwolle tot Kuinrc
zij n div erse merktekens die
herinn er en aan de tijd voor de
inp old ering. O pge no me n zij n o nde r
andere de R ad em akerszijl in Zwolle,
de Ste ne ndij k in H asselt, de Sas van
Ge ne m uide n en het watergem aal met
hoogwat erkanon A.F. Str oïnk.
N o ord-Sall and staat centraal in de
agrarische monum entenroute.
O nde rdelen van de ro ute zij n o nde r
m eer fabrieke n, w indmolens, de
voorm alige kwekerij M oerh eim en
ee n agrarisch fabricksw ijkjc: vier
hui sjes nabij de aardappe lmeelfabriek
O nder O ns in De Krim.
Twente was het industri ële
middelpunt van O verij ssel. Veel
gebo uwen uit eind vorige ee uwen
begin van deze ee uw zij n verl oren
gegaa n, m aar er is het éé n en ande r
o ve re ind gebleven dat het bekijken
meer dan waard is. Bijvoorbeeld
enkele texti elc omplexen (waaronde r
de enige nog traditi oneel werkende
stee nfabriek van Euro pa), ee n
fabrieksw ijk in Hen gelo , het graf van
T ho ma s Ainsworth , de initiator van
de snelspo cl, w aardoor het
te xtielwev en 200% versnelde , en het
Vo lkspark Ensc he de .
Door de vorm van de toer istisch e
reisroutes (gee n gede tailleerde
routebeschrij vin g) wordt de toerist
uit genodigd actief op pad te gaan per
fiets, auto of boot.
D e prij s van de ro ut ekaart bedraagt
f 2,50; deze is te verkrijgen bij de
stichting Kunst en C ultu ur O ve rijssel,
telefo on 038-5 37527 en bij de m eeste
VVV's in Overijssel.

