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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 oa bij knooppunt 

02 klein stuk linksaf Rustpunt Erve 

Meestersplaatsje met erg mooi erf, 

mogelijkheid overdekt zitten en toilet. 

• Centrum Denekamp en Ootmarsum; 

• Groot Agelo: Cafe Restaurant Max 

met terras 

• Hoeve Springendal 

HIGHLIGHTS: 
• De uitgestrekte en gevarieerde 

landschappen worden hier afgewisseld met 

gezellige stadjes die het ontdekken waard 

zijn. 

•  

Bezienswaardigheden rondom Ootmarsum 

In Ootmarsum kun je een kijkje nemen bij 

verschillende musea, galerieën en winkels. 

Daarna is het tijd om de stad te verruilen voor 

heidevelden, bronnen, essen en bossen. In 

dit typisch Twentse landschap ervaar je de 

rust van het platteland. Je maakt een klein 

uitstapje naar Duitsland en vervolgens fiets je 

verder naar Denekamp. Hier vind je 

de Borgelinkmolen uit 1818. Eventjes 

verderop vind je het landgoed Singraven 

met het Huis Singraven en De Molen van 

Singraven. 

•  

Landgoed Singraven 

Neem de tijd om echt even te genieten van 

landgoed Singraven. De natuur op dit 

landgoed lijkt zo van een Engelse 

ansichtkaart af te komen. Midden op het 

landgoed vind je het Huis Singraven met een 

interieur dat volledig bewaard is gebleven. 

Breng een bezoekje aan dit huis en waan je 

eventjes in lang vervlogen tijden. De tafel is 

hier zelfs gedekt, waardoor het lijkt alsof de 

eigenaar van het huis alleen maar eventjes 

naar het dorp is gegaan. 

• Prachtig gebied rond de Bergvennen 

• Mooi fietspad langs het kanaal Almelo-

Nordhorn 

• Centrum Ootmarsum 
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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. 

 


