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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 rechtdoor , 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. 

HIGHLIGHTS: 

• Het is een mooie gevarieerde route met als 

doel het centrum van Oldenzaal. 

• Onderweg komt u langs verschillende 

dorpen en gehuchten 

• Stuk langs kanaal 

 

 

Horeca: 

• Enkele rustpunten onderweg 

• Restaurant Everlo 

• Centrum Oldenzaal 

• Rossum 

• Restaurant Max in Groot Agelo 

• Centrum Ootmarsum 

• Hoeve Springendal 
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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. 

 


