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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. 

Daar 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. 

(U kunt een stukje afslaan door na de laatste grens- 
overgang na rest. Koninghoek bij de Hooidijk ( nog voor 
knppnt 30)(met ad overkant een parkeerplaats) al 
rechtsaf te slaan tot de zandweg naar Hoeve 
Springendal) 

HIGHLIGHTS: 
Boerenkaas met of zonder brandnetel 
en komijn, volsappige donkerrode 
aardbeien, roomwitte asperges, 
zoete honing, droge worst en 
balkenbrij. Zelf verbouwd en 
zelfgemaakt. De Twentse boeren doen 
het zo gek nog niet. In no time is uw 
fietstas gevuld met lekkers van het 
Twentse boerenland. Maar alleen 
proeven en kijken mag natuurlijk ook! 
 

 Ootmarsum centrum 
 Manderveen (bekend van tv 

persoonlijkheid Emma 
Wortelboer) 

 Manderveense Aardbei na 
knppnt 97 met terras en 
overheerlijke lekkernijen met 
aardbeien. 

 Na knppnt 26 links, heide met 
de Cirkels van Jannink, 
voormalig textielbaron uit 
Enschede 

 Na knppnt 94 Cafe 
restaurant Zum Lönsberg met 
terras en uitkijktoren 

 Bij grensovergang Restaurant 
Koninghoek 

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. 

Kaart en knooppuntentrein z.o.z. 

PROEF HET TWENTSE BOERENLAND 
41 KM 
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PROEF HET TWENTSE BOERENLAND 41 KM 

Aandachtspunten bij het rijden van deze route: 

 Met name het deel in Duitsland heeft enige toelichting nodig vanaf knooppunt 95. 

 Knppnt 95 is in Getelo. Op deze kruising ga je rechtsaf. Dit is de Hallerstr. Die overgaat in de Hesingerstr. 

 Deze weg vervolgen tot kruising bij paddenstoel 66836/001. Hier gaat u linksaf in de Höcklenkamperstr.  
 Iets verderop is bij de kruising knppnt 94. Je bevindt je hier in het buurtschap Hesingen. (Hoeve Springendal ligt in 

Nedelandse Hezingen) 

 Bij dit knppnt rechtsaf tot je weer bij de grote weg, Hesingerstr. bent. (U had dus de Hesingerstr. ook kunnen 
vervolgen) 

 Op dit punt is het cafe restaurant Zum Lönsberg met terras en uitkijktoren. 

 Hier gaat u linksaf op de Hesingerstr. richting knppnt 91 

 Iets verderop gaat u bij de eerste zijweg linksaf (Liststr.) 

 Bij de kruising met de Uelser Diek is knppnt 91. Hier rechtsaf en steekt u weer de Hesingerstr. over ri. Knppnt 30 

 U passeert de grens bij Cafe restaurant Koninghoek 


