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START- EN EINDPUNT: 
Deze fietsroute gaat ook door het 
grensgebied in Duitsland en kunt 
u starten vanaf de parkeerplaats 
van Hoeve Springendal bij de 
informatieborden van het het 
fiets- en wandelnetwerk. 

De route maakt gebruik van het 
knooppunten netwerk, maar is 
ook voor een groot deel 
beschreven. 

Vanaf de parkeerplaats rijdt u 
naar knooppunt 88 

Om bij dat knooppunt te komen, 
fietst u via het zandpad het park 
af naar de Hooidijk. 

Bij de Hooidijk gaat u linksaf en 
deze Hooidijk fietst u helemaal 
af. (3 km). 

Aan het eind van de Hooidijk is 
knooppunt 88 

Steek de voorrangsweg over om 
via de zandweg met verhard 
fietspad te fietsen naar 
knooppunt 04.  

 

Horeca: 

 Gasterij de Smid Lattrop 
met terras 

 Centrum Nordhorn 
 Rustpunt het 

Meestersplaatsje met mooi 
erf en terras (nr 13 op kaart 
route) 

 Hoeve Springendal 

HIGHLIGHTS: 
 U fietst door het coulisselandschap van Lattrop 

Breklenkamp en dat is te herkennen aan kleine 
lapjes grond met daaromheen rijen bomen en 
houtwallen, afscheidingen die bestaan uit een mix 
van struiken en bomen. Het is een landschap dat al 
honderden jaren bestaat. Op de Twentse 
zandgronden weidden de boeren vroeger hun vee 
rondom de beken waar de grond veel natter was. 
Om het vee op de plek te houden werden deze 
weiden omzoomd met houtwallen en heggen. 
Tijdens een tocht door het coulisselandschap zie je 
achter de houtwallen en heggen een 
landschapselement verdwijnen en even later weer 
verschijnen, net als bij een toneel met 
coulissen...vandaar de naam.  

 U passeert de Vogelkijkhut Ottershagen van waaruit 
u kunt kijken naar de vele weidevogels in het gebied 
er voor. 

 Molen van dorp Lattrop 
 Het natuurgebied de Bergvennen 
 Centrum Nordhorn. Nordhorn is zeker de moeite van 

een bezoek waard. Behalve een veel bezocht 
winkelcentrum, kunt u ook de Vechtesee bezoeken 
om evt  te waterfietsen. 

RONDJE LATTROP BREKLENKAMP 
CENTRUM NORDHORN 39 KM 

FIETSROUTE NR. 5 
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Kaart en knooppuntentrein:  

Routebeschrijving: 

1. Aan het eind van de Hooidijk is knooppunt 88 

2. Steek de voorrangsweg over om via de zandweg met verhard fietspad te fietsen naar 

knooppunt 04. Let op: eind vd zandweg bij boerderij scherp rechts en daarna 1e weg links 

(Lölfweg) en vrij snel daarna weer linksaf zandweg met fietspad in. Deze weg gaat langs 

de Vogelkijkhut Ottershagen. 

3. Fiets nu achtereenvolgens naar de knooppunten: 05 – 06 – 07 – 81 

4. Bij Knppnt 81 bevindt u zich op de grens met Duitsland. Om het centrum van Nordhorn te 

bezoeken gaat u nu rechtdoor. Het centrum is vanaf hier ongeveer 3 km fietsen. 

5. Beschrijving naar centrum: rijd deze weg uit en aan het eind linksaf en bij de 

verkeerslichten oversteken. 

6. Bij rotonde rechtdoor en bij volgende verkeerslichten ook rechtdoor. 

7. Bij voorrangsweg rechtdoor oversteken, over bruggetje, (van Delden str) eind van de weg  

(Zie rode pijlen op kaartje centrum Nordhorn) rechts, meteen weer links en voor water 

weer rechts.  

8. Aan rechterkant is het Stadtpark en links van u  is iets verderop het centrum. 

9. TIP: Fiets nog 100 mtr verder met bocht mee naar rechts en u kunt de fiets naast de kerk St. 

Augustinus aan linkerkant neerzetten envanaf daar bent u 100 mtr verwijderd van de 

winkelstraat. (Zie verder kaart van centrum Nordhorn) 

10. Terug naar knppnt 81: Ga vanaf de kerk weer richting het park, ga rechtsaf en fiets weer 

tussen park en water, eind linksaf, rechtsaf en 1e straat links (Van Deldenstr). 
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11. Vanaf hier tot verkeerslichten, daarna steeds rechtdoor tot rotonde, daarna weer 

rechtdoor tot verkeerslichten bij supermarkt KenK (aan de rechterkant). Hier grote weg 

oversteken. 

12. Na 50 mtr rechtsaf (Ootmarsumerweg). Deze uitfietsen tot knppnt 81 bij glijbaan. 

13. We vervolgen de route door rechtsaf te slaan. We fietsen nu over een pad dat precies op 

de grens loopt. Dit volgen tot knppnt 83 

14. Bij knpnt 83 linksaf slaan. Dit pad/weggetje komt uit bij geasfalteerde weg, (T splitsing). 

Hier rechtsaf. 

15. Tweede weg linksaf (Seiseweg) 

16. Aan het eind van de Seiseweg is links op nr 4 een Rustpunt met een mooi erf met terras. 

Beslist een aanrader. 

17. Eind van de Seiseweg linksaf 

18. Na 500 mtr rechtsaf Jonkershoesweg tot knppnt 02 

19. Rechtsaf. Hier slingert de zandweg tot een verharde weg, daar rechtsaf. U bent nu weer in 

Duitsland. 

20. Even daarna bij driesprong met bushalte links van u, linksaf slaan. 

21. Volgende driesprong met boerderij voor u, rechts aanhouden. 

22. U passeert het erf van een boerderij en iets verderop is opnieuw een driesprong, 

23. Hier links aanhouden in de zgn doodlopende weg. 

24. U rijdt nu over een nieuwe brug met een mooie vistrap. 

25. Deze weg helemaal uitrijden tot aan de voorrangsweg. 

26. Hier oversteken en linksaf over het fietspad. 

27. U rijdt nu 3 km langs deze weg over het fietspad, waarna u de grens weer overgaat. 

28. Na de grens gaat u de 1e weg rechtsaf. U bent nu weer op de Hooidijk, waar over 3 km 

Hoeve Springendal zich bevindt. 

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. 

 


