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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. 

De VVV gemeente Tubbergen heeft in 

samenwerking met Stichting Glasrijk een 

Glaskunstroute ontwikkeld  

Ook Hoeve Springendal maakt deel uit 

van deze route. (Achter de boerderij 

staat bij ons op het erf een 

glaskunstwerk) 

U start daarom in de routebeschrijving bij 

regel 25 

 

Horeca: 

• Vasse 

• Centrum Tubbergen 

• Hoeve Springendal 

HIGHLIGHTS: 
De ontwikkeling van de glasroute 

De VVV gemeente Tubbergen heeft in 

samenwerking met Stichting Glasrijk een 

Glaskunstroute ontwikkeld. Karin Wijnand, kunstenaar 

en aanjager van het project, heeft samen met drie 

vrijwilligers van de VVV gemeente Tubbergen, te 

weten Dinie van der Aa, Ine Elferink en Wil Norder, 

dertien kunstenaars benaderd en hen in contact 

gebracht met dertien grondeigenaren in het 

buitengebied van de gemeente Tubbergen. Deze 

dertien kunstenaars hebben objecten gemaakt die 

elk een onderdeel van glas hebben en zeer divers 

van aard zijn. 

Route 

De plaatsen waar de glasobjecten staan zijn door 

middel van een route met elkaar verbonden. De 

route kan zowel met de auto als fiets gereden 

worden en is ongeveer 50 kilometer lang. Op de 

informatiebordjes bij de kunstobjecten staat een 

korte beschrijving en een QR code. 

Glasobjecten 

In het centrum van Tubbergen zijn ook diverse 

glasobjecten te zien, zowel buiten als binnen in 

onder andere het gemeentehuis, de bibliotheek en 

de Sint Pancratius Basiliek met haar prachtige glas-in-

loodramen van de vijf generaties glazeniersfamilie 

Nicolas. Buiten zijn glasobjecten te bewonderen in 

een viertal glasvitrines aan de Grotestraat en in 

staptegels in enkele winkelstraten van het dorp. 
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 Kaart en Routebeschrijving: 

Voor start vanaf Hoeve Springendal: ga in onderstaande beschrijving naar regel 25 

 

KUNSTGLAS 50Fietsroute start vanaf  km 

 ROUTE Raadhuisplein in Tubbergen 

1. Vanaf Raadhuisplein op de Groestraat terug naar Uelserweg. 

2. Op kruispunt rechtdoor. 

3. Aan de linkerkant bij Scholengemeenschap Canisius Kunstobject “De Lummels” en aan de rechterkant 

bij Hof van Tubbergen (zorgcentrum de Eeshof). Kunstobject “De Kroezeboom”.  Het kunstwerk staat 

links naast de hoofdingang. Ga hier linksaf op Huyerenseweg 

4. Via fietstunnel weer Huyerenseweg. 

5. Eerste weg links. Blijft Huyerensweg. Deze weg vervolgen, brug over,  

6. Na ongeveer 500 mtr rechtsaf Meijersweg. 

7. Na 600 m. ziet u rechts De Herterij Kunstobject “Captured Moments”. Bij Herterij links aanhouden op verharde 

weg 

8. Meijersweg volgen tot T-splitsing = Denekamperweg; hier rechtsaf op fietspad. 

9. Bij rotonde rechtdoor richting Vasse. 

10. Eerste weg links = Kotkampsweg en gelijk rechts = Kronkelbeekweg. 

11. Op viersprong van zandwegen rechts = Iemscheweg. 
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 12. Viersprong linksaf verharde weg= Manderveenseweg. 

13. Eerste weg rechts = Oude Uelserdijk met fietspad heel eind volgen circa 4 km . 

14. Oude Uelserdijk gaat over in Drieschichtsweg. Volg fietspad.   

Bij woning links staat Kunstobject: “Casa Vetro”, Bij volgende woning rechts staan Kunstobject: “Van Steen 

Naar Glas” en Kunstobject: “Blauwe Zon”. 

15. Voorrangsweg = Uelserweg oversteken GOED UITKIJKEN. 

16. Direct rechtsaf op fietspad na ongeveer ruim 1 km tweede weg rechtsaf = Plasdijk.   

Uelserweg oversteken!!! Bij Landgoed de Mosbeek gelijk links is Kunstobject: “Water”. Hiervoor 50 mtr de 

oprijlaan inrijden. 

17. Terug fietsen en weer Uelserweg oversteken en linksaf op fietspad terug fietsen tot aan kruispunt met 

Drieschichtsweg 

18. Rechtsaf = Drieschichtsweg zandweg met fietspad; Eind van deze zandweg op T splitsing rechtsaf 

fietspad volgen = Oosterinksweg 

19. Na 1,5 km links. Kunstobject: “Jeugd” bij de Molen van Frans. (hiervoor terrein opgaan) Daarna Weg 

vervolgen. 

20. Bij knooppunt 32 rechtdoor naar knooppunt 28 (Tip: bij knooppunt 32 is rechts na 100 mtr Watermolen 

Bels met restaurant en terras) 

21. Bij knooppunt 28 linksaf = Hooidijk fietspad op 

22. Bij paddenstoel 22204/001 verharde weg (Hooidijk) blijven aanhouden. 

23. Blijf de borden Hoeve Springendal volgen. 

24. Na ca. 1,8 km linksaf Brunninkhuisweg. U komt bij “Hoeve Springendal”.   

Kunstobject: “Organic Steel” Is te zien aan de andere kant van de boerderij bij het beekdal. 

START VANAF PARKEERPLAATS HOEVE SPRINGENDAL 

25. Fietsen naar de Hooidijk; hier rechtsaf. 

26. Eerste weg links Sprengendalsweg (onverhard met fietspad). 

27. Op kruispunt rechtsaf Mosbeekweg (onverhard met fietspad). 

28. Eind van de weg linksaf: Höllweg. 

29. Eerste zandweg rechts Oosterveldsweg. Na ca. 1 km.  

Kunstobject: “Circle in Red, Yellow and Orange” bij boerderij nr. 8 aan de linkerkant. 

30. Weg blijven volgen tot voorrangsweg Denekamperstraat. 

31. Rechtsaf richting Vasse. 

32. Gelijk na Café-Restaurant Tante Sien linksaf, paadje tussen bomen door net voor  het Toeristisch 

Overstappunt. 

33. Op T-splising linksaf = Beekzijdeweg. 

34. O p viersprong met zandweg linksaf = Tumuliweg. Deze zandweg, circa 300 meter vervolgen tot een 

landhek aan de linkerkant. Hier ongeveer 100 meter inlopen tot  Kunstobject: “Hordebellen” links. 

35. Terug naar landhek, rechtsaf tot viersprong met Beekzijdeweg. Linksaf Beekzijdeweg vervolgen. 

36. Bij knooppunt 36 rechtdoor  = J.F.Groothuisweg. 

37. Deze weg blijven volgen( circa 2,5 km) U komt in Reutum. 

38. Op rotonde rechtdoor = Kerkstraat. 

39. Eerste weg links = Ikinkstraat. 

40. T-splitsing rechts = Zonnenbergweg. 

41. T-splitsink links = Vroonkweg. 
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 42. E erste weg rechts = Deperinksweg. Na 100 meter “Erve Deperman”. Kunstobject: “The Spy Who Loves 

Me”. 

43. Vanaf Erve Deperman terug en meteen linksaf Zoekeweg volgen.  Deze gaat over in Kerkstraat te 

Reutum. 

44. Na de kerk in Reutum linksaf = Haarlefertsweg. 

45. Na bord “Einde Reutum”, 1e weg rechts. (Sluttenweg) 

46. Voorrangsweg = Ootmarsumseweg oversteken, linksaf richting Fleringen is fietspad. 

47. Na 1,5 km rechtsaf Breemorsweg. 

48. Op T splitsing links Lansinkweg. Na 50 meter bij hekwerk links Kunstobject: “Vis”. 

49. Op viersprong rechtdoor, wordt fietspad langs Kroezeboom. 

50. Na Kroezeboom rechtsaf= Oldenzaalseweg;  

51. Na 200 m links de voorrangsweg oversteken en laan op richting Landgoed Herinckhave fietsen. 

(Herinckhaveweg) Kunstobject: “Koraal” te zien via wandelpad rechts voor brug over beek. 

52. Laan terug fietsen , oversteken en linksaf richting Tubbergen. 

53. Eerste weg rechts = Hekkertsweg. 

54. T splitsing links = Wieschertsweg. 

55. Op viersprong rechtdoor = Arkeweg. 

56. T splitsing rechts = Kapsweg. 

57. Eerste weg links = Tibsweg, bij Recreatiebedrijf “ Kaps” Kunstobject: “Lisdodde”. 

58. T splitsing links = Schouwdijk. 

59. T-splitsing links = Binnenveldsweg. 

60. Tubbergen inrijden en Binnenveldsweg blijven volgen. T-splitsing linksaf= Binnenveldsweg 

61. Op T splitsing bij einde weg links = Uelserweg. 

62. Op tweede kruispunt linksaf Grotestraat en fietsen tot aan het Raadhuisplein. 

63. L inks Pancratius Basiliek met 35 gebrandschilderde ramen.  

Kunstobject: “Vijf generaties Nicolas”. 

64. O p het centrumplein bij de ingang van ’t Oale Roadhoes staan een viertal vitrines met glaskunstwerken 

die regelmatig vervangen worden. In een tweetal voetpaden in het centrum van Tubbergen zijn 

staptegels gelegd van kunstenaars uit de gemeente Tubbergen. 

65. In het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, in het CHIEC, Raadhuisplein 4, buiten bij Makelaardij 

Weusthuis, Nassaustraat 9 en in het RABOgebouw, De Eendracht 1 vindt men diverse glasobjecten. 

66. Vervolg de route nu vanaf regel 1 voor tweede deel naar Hoeve Springendal 

 

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. 

 


