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START- EN EINDPUNT: 
Deze fietsroute kunt u starten vanaf de 

parkeerplaats van Hoeve Springendal bij 

de informatieborden van het het fiets- en 

wandelnetwerk. 

Deze route gaat ook stukje door 

Duitsland. 

Vanaf hier rijdt u richting knooppunt 34 

Daar bent u op de route. Dit knooppunt is 

bij de kruising 

Mosbeekweg/Sprengendalseweg,Blauwe 

weg 

Om bij dat knooppunt te komen, fietst u 

via het zandpad het park af naar de 

Hooidijk. 

Bij Hooidijk gaat u rechtsaf en meteen 

weer linksaf op het fietspad. 

(Sprengendalsweg). Dit fietspad volgt u 

tot de kruising met de Mosbeeklaan. Dit is 

knooppunt 34. 

Op de kruising gaat u linksaf richting 

knoopunt 30. Voor de verdere 

beschrijving zie het kaartje en de 

knooppuntentrein aan de achterkant. 

Wanneer u bij weer bij knooppunt 34 

bent, gaat u rechtsaf en  rijdt tot de 

Hooidijk Hier steekt u schuin over naar 

het eindpunt Hoeve Springendal. 

Horeca: 

• Diverse Rustpunten. 

• Centrum Nordhorn; Denekamp en 

Ootmarsum; 

• Vasse 

• Cafe Restaurant Zum Lönsberg met 

terras en uitkijktoren 

• Hoeve Springendal 

HIGHLIGHTS: 
• Verken het sterk glooiende 

coulisselandschap ten noordoosten van 
Twente. Je vindt hier uitgestrekte bossen, 
kleinschalige landerijen, pittoreske 
kerkdorpen, beken en riviertjes met 
watermolens langs de oever en prachtige 
landgoederen. Dit gebied leent zich perfect 
voor een ontspannende fietstocht door de 
natuur. 

• Fietsvriendelijk Nordhorn 
Vanuit hier fiets je een lang stuk door de 
Overijsselse natuur in de richting van 
Duitsland. Je steekt de grens over om een 
bezoekje te brengen aan Nordhorn. Het 
meest populaire vervoersmiddel in deze 
Duitse stad is de fiets en het 
fietspadennetwerk is er dan ook uitgebreid. 
In de stad rijdt zelfs een speciale 
‘fietsenbus’ met een aanhanger om fietsen 
te vervoeren. Je kunt het levendige centrum 
van deze stad dus prima verkennen op de 
fiets. Je vindt hier vooral veel leuke winkels. 

 

• Denekamp 
Op deze route kom je door het plaatsje 
Denekamp. Dicht bij dit plaatsje ligt 
landgoed Singraven met een havezate, 
een watermolen aan de Dinkel, een 
koetshuis en een aantal boerderijen. Dit 
landgoed stamt uit de 14e eeuw en het 
eerste Huis Singraven dateert uit 1415. Het 
huis heeft verschillende eigenaren gehad 
die het huis voortdurend opknapten en 
verbouwden. Tegenwoordig staat het huis 
leeg. Het huis staat nu zelfs bekend als 
spookhuis waar de geest van een non 
rondwaart. 
 

• Centrum Ootmarsum 

VANUIT HOEVE SPRINGENDAL DE 
GRENS OVER NAAR NORDHORN 

63 KM 
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Vanuit Hoeve Springendal de Grens over naar Nordhorn 63 km 
 

Kaart en knooppuntentrein: 

 

QR CODE VOOR DOWNLOADEN GPX:  
Door deze QR code te scannen met uw telefoon, kunt u naar de fietspagina op onze site, waar u 
ook het GPX bestand van deze fietsroute kunt downloaden. Ook deze beschrijving vindt u daar 
digitaal.  
 
U klikt daarvoor op de betreffende link en daarna op download of opslaan. Het gpx bestand wordt nu 
opgeslagen op uw telefoon. Dit kunt u daarna openen in een hiervoor speciaal bedoelde app zoals bv Komoot 
of Osmand. Zo kunt u op uw telefoon de route met de kaart bekijken en onderweg zien waar u fietst. U kunt 
met apps als Komoot en Osmand zelfs gesproken navigeren. Uiteraard vergt dit enige voorkennis en dient 
u wel te beschikken over de juiste apps. 

 


