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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 rechtdoor richting 

knoopunt 33. 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 linksaf , 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: 

• Centrum Ootmarsum 

• Eetcafe Billie en Antje 

• Restaurant de Stiftsjuffer 

• Cafe restaurande De Molen 

• Centrum Tubbergen 

• Centrum Geesteren  

• Restaurant Molen van Bels met 

mooi terras 

• Hoeve Springendal 

HIGHLIGHTS: 
• Het Stift is een oud beschermd dorpsgezicht, 

ontstaan in de 12e eeuw. Van oorsprong is het een 

Benedictijnerklooster, dat later is omgezet tot een 

Stift. Onder Stift verstaat men een gebouw voor 

adelijke jongedames, die in kloosterlijk verband 

samenwoonden en werkten. Er is in de loop der 

eeuwen veel veranderd op Het Stift. Zo is de 

oorspronkelijke gracht gedempt, is de kerk verbouwd 

en id de Stifsschuur van een oude boerenstal 

omgebouwd tot een restaurant. Na vele jaren is Het 

Stift verlaten door de juffers. Tegenwoordig worden 

de Stiftshuizen bewoond door particulieren  

• Kroezeboom Dit is een meer dan 500 jaar oude eik. 

Tijdens de Reformatie werden onder deze boom in 

het geheim erediensten gehouden. Ter herinnering 

hieraan is in 1910 een kapel bij de Kroezeboom 

gebouwd. De huidige kapel dateert uit 1944.  

• St. Pancratiusbasiliek Neogotische basiliek uit 1897 

met een toren uit Bentheimer zandsteen uit 1502. De 

prachtige gebrandschilderde kerkramen zijn 

vervaardigd door vijf generaties Nicolas. De kerk is 

dagelijks geopend via de zijingang.  

• Watermolen Bels De molen van Bels is een 

bovenslagmolen uit 1725. Thans is er een restaurant 

in de molen gevestigd. In de 18e en 19e eeuw was 

de molen, zoals bijna alle watermolens in dit gebied 

in gebruik als papiermolen. In 1845 werd op de 

noordelijke beekoever een cichoreimolen gebouwd. 

Enkele jaren later werd de papiermolen omgebouwd 

tot korenmolen. Bij de restauratie in 1960 werd de 

papiermolen herbouwd en cichoreimolen werd 

korenmolen. De restauratie werd uitgevoerd door 

Jan Jans, grootmeester op het gebied van landelijke 

bouwkunst. In de molen is een permanente expositie 

ingericht over molens in Overijssel en die van Bels in 

het bijzonder.  

• Watermolen Frans Net als Bels een bovenslagmolen 

uit 1725, gebouwd als papiermolen. In 1870 werd de 

stuwvijver aangelegd en werd de molen ingericht als 

korenmolen. Na een jarenlang verval werd de molen 

in 1969 gerestaureerd. In de molen is een expositie te 

zien over het Dal van de Mosbeek en worden 

archeologische vondsten uit de omgeving 

geëxposeerd. 
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  Kaart en knooppuntentrein: 

 

(Deze route is gemakkelijk in te korten tot 48 km door in Tubbergen bij knppnt 21 af te slaan naar 

24,dan  27, 28, 93, 34) 

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. 

 


