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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. 

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. Vanaf hier bevindt u zich 
op de knooppuntenroute. Voor de 
verdere beschrijving zie het kaartje en de 
knooppuntentrein aan de achterkant. 

Wanneer u rond bent en weer uitkomt bij 
het knooppunt 34 gaat u rechtsaf , het 
fietspad op van de Sprengendalsweg. 
Deze komt uit op de Hooidijk. Ga nu 
rechtsaf en meteen weer linksaf en u 
bent weer terug bij Hoeve Springendal. 

 

Horeca: 

 Er is veel Horeca onderweg 
 Centrum Ootmarsum 
 Centrum Tubbergen 
 Vasse 
 Hoeve Springendal 

HIGHLIGHTS: 
 Ootmarsum, met zijn fraaie vakwerkhuizen, is 

vooral bekend om de vele kunst. Veel 
kunstenaars hebben hier hun galerie of atelier. De 
tijd rond Pasen is een bijzondere tijd in 
Ootmarsum. Op Stille Zaterdag kondigt de 
stadsomroeper om twaalf uur het paasfeest aan. 
Daarna halen paaswagens dennenhout voor een 
paasvuur. Al zingend komen ze tegen 
zonsondergang naar de paasweide om het 
paasvuur op te bouwen. Tijdens Pasen maken de 
Poaskearls, acht ongetrouwde jonge mannen, 
gekleed in beige regenjas, zwarte broek en hoed, 
al paasliederen zingend een rondgang om de 
kerk. Daarna begint het vlöggeln: hand-in-hand 
lopen de poaskearls, met achter hen aan de 
inwoners van Ootmarsum (en andere 
belangstellenden) in een lange sliert door het 
stadje naar het marktplein, om daarna de 
kinderen driemaal op te tillen onder het roepen 
van 'Hoera!'. Om 20:30 wordt het paasvuur door 
de poaskearls aangestoken. Waar de traditie 
vandaan komt is onbekend. Wel werd het 
vlöggeln al in een document uit 1840 genoemd.  

 Op deze fietsroute passeer je ook het dorpje 
Tubbergen, de naam van dit dorpje komt 
waarschijnlijk van 'tussen de bergen'. Dat geeft al 
aan dat je hier af en toe een beetje mag 
klimmen, maar ook dalen. Tubbergen is de plaats 
voor liefhebbers van molens: er zijn vier 
watermolens en drie windmolens te vinden binnen 
de gemeentegrenzen. Ten zuiden van Tubbergen 
vindt je de kroezeboom, een meer dan 
vierhonderd jaar oude eik die geplant is als 
merkpunt van een kruising of grens. Ten tijde van 
de reformatie werden er geheime bijeenkomsten 
gehouden door Rooms-Katholieken. De priester 
preekte er vanaf het karretje waarmee het altaar 
naar de kroezeboom was vervoerd. 

 Spring op je fiets en ontdek kunst en cultuur in 
Twente! 

KUNST EN CULTUUR IN TWENTE 
 44 KM 
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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. 

 


