
Over deze route

Afstand: 46 km

Land: Nederland

Provincie: Overijssel

Plaats: Oldenzaal

Thema: Kasteelroutes Bloesem- en

Bollenroutes

Tijdens deze prachtige route fietst u eerst door het landgoed Boerskotten en door de

bossen achter de zorginstelling 'De Losserhof' tussen Oldenzaal en Losser. Na Losser

passeert u de grens met Duitsland en fietst u naar de Dreiländersee, een schitterende

grote recreatieplas op de grens van NordRhein Westfalen, Nedersaksen en Nederland.

Daarna fietst u terug naar Nederland en maakt u kennis met het riviertje de Dinkel en iets

later met Twentse landgoederen zoals Het Haagse Bos, Snippert en Hakenberg.

De route bestaat uit (niet druk bereden) asfalt- en steenslagwegen en fraaie fiets- en

bospaden. Een klein deel van de route is niet geschikt om tijdens of na een periode van

slecht weer te fietsen: bij enkele korte stukken in het stille Haagse Bos zult u namelijk na

zware en langdurige regenval soms moeten wandelen en zelfs met fiets en al over

enkele omgevallen bomen moet klauteren. Maar daarna is ook het laatste stuk weer

goed befietsbaar. De route en de foto's zijn gemaakt door Sieger Postma. Hartelijk dank!

Startplaats(en)

Startplaats van deze route is: Oldenzaal.

Mogelijke andere startplaatsen zijn: Losser

(bij km-stand 8160, Glane en Overdinkel

(bij km-stand 30210).

U start bij het Stationsplein Oldenzaal. Hier
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Geschikt voor scootmobiels: neeis ruime parkeergelegenheid. De

Stationsrestauratie was door de NS lang

geleden opgeheven. In 2004 is de restauratie echter overgenomen door de stichting 'De

Werkwijzer'. De Werkwijzer heeft als doel "mensen met een arbeidshandicap toe te

leiden naar de arbeidsmarkt of een zinvolle dagbesteding te bieden". Op 3 november

2005 is de nieuwbouw geopend. De Stationsrestauratie functioneert inmiddels in volle

glorie: koffie met appelgebak, frisdranken, tijdschriften, krantenverkoop, snacks,

broodjes, uitsmijters én elke werkdag een dagmenu voor weinig geld. Klik hier voor de

website met alle informatie!

Routebeschrijving

Eventuele opmerkingen over onjuistheden in de routebeschrijving graag onder

vermelding van de hier onderstaande kilometerstand in de route aan ons doorgeven. De

hieronder vermelde afstanden (1e kolom is de tot dan toe verreden afstand, de 2e is de

onderlinge afstand) zijn een indicatie! Ook zonder fietscomputer is de route probleemloos

te volgen.Bankjes en/of zitgroepen zijn in de beschrijving aangegeven met een B.

0 Met de rug naar het station fietst u rechtuit over het plein.

120 120 Rechtsaf Haerstraat

780 660 Op de driesprong van verharde wegen met de Kalheupinklaan, rechtsaf

Haerstraat en direct rechtsaf het bospad in.

1060 280 Aan het einde van het pad linksaf. Uitrijden tot de verharde weg, de

Koppelboerweg. B

1400 340 Rechtsaf de Koppelboerweg op.

1660 260 Op splitsing rechtsaf, Harinkweg. (bij huisnummer 9).

1880 220 Spoor over en met een haakse bocht naar links de Harinkweg blijven volgen.

Gaat van asfalt over naar steenslag. Hier mag u meteen al even goed in de pedalen. U

stijgt hier naar 46 meter hoogte.

2730 850 Bij haakse bocht naar rechts, deze bocht volgen. (Harinkweg gaat rechtdoor).

Deze Haermanweg volgen tot de T-kruising met de Postweg.

Tip: Kijk eens links in het bos bij de gedenksteen. Wie was er zo dankbaar en waarom??

3960 1230 Bij paddestoel 66404 Linksaf Postweg. Blijven volgen tot over het viaduct met

de A1 en verder tot huisnummer 23 (aan de linkerkant).

5290 1330 Rechtsaf het fietspad Duivelshofpad op. In een bocht naar rechts het

gravelpad volgen. B

7000 1710 Bij IJsboerderij 't Loa Boerke en klaphek rechtdoor.
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Tip: U vindt hier rechts een prachtig vennetje met een bankje.
7350 350 Op T-kruising met steenslagweg en bordje “Doorgaand verkeer” rechtsaf de
Puttenpostweg op (straatnaambord staat aan het einde van de weg)
7680 330 Bij paddestoel 66331 Linksaf de Veldmatenweg op.
8160 480 Bij paddestoel 66333 Einde weg rechtsaf Luttersestraat.
9570 1410 Op de 1e kruising linksaf de Honingloweg in.
10730 1160 Rechtsaf op de T-kruising met de Denekamperdijk.
11310 580 Linksaf direct na het gemeentenaambord Losser het (toeristisch) fietspad,
Roggenkamppad, op. U fietst achter de voetbalvelden langs en volgt het pad tot het eind.
B
11770 460 Linksaf Gildehauserstraat. Deze weg blijven volgen. Ook nadat het de
Gildehauserweg is geworden. Na het passeren van de Dinkel verlaat u Nederland.
12820 1050 Vóór Restaurant Aarnink, vóór bruggetje, rechtsaf over het gravelfietspad
naar het Bardelklooster.
14180 1360 Bij het klooster fietst u rechtdoor over de Klosterstrasse.
14750 570 Kruising met de Gronauerstrasse oversteken naar de Ochtrupper Diek.
16640 1890 Op splitsing/4-sprong met de Landweerweg rechtsaf de Lurmanweg (Geen
straatnaambord! Bij de rechtdoorgaande weg staat een bord met inrijverbod.) Let op: dus
niet bij de eerste Lurmanweg (met bord!) rechtsaf. B en infobord
17130 490 Aan het einde op de T-kruising rechtsaf.
17330 200 1e weg Linksaf, Am Fürstlichen Wald.
18000 670 Einde weg links af het fietspad op langs de Gronausestraat. Fietspad volgen
tot het restaurant Driland.
19140 1140 Linksaf Brechteweg. Uitrijden tot een klein stukje vóór het einde van de
doodlopende weg.
19760 620 Rechtsaf, achter de camping langs.
19970 210 Op de 1e kruising linksaf het fietspad van de Hagelsweg volgen. (rode
klinkers) Voorbij Café-Restaurant Seeblick wordt deze weg weer Brechteweg.
Tip: Café-Restaurant Seeblick heeft een mooi terras met goede consumpties tegen
redelijke prijzen.
20960 990 1e Weg rechtsaf, In der Kiwittheide. Weg uitrijden tot de T-kruising met de
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Kaiserstiege.
22200 1240 T-kruising Rechtsaf Kaiserstiege. Alsmaar rechtdoor fietsen.
25180 2980 Voorzichtig rechtdoor de kruising met de Heerweg oversteken.
25670 490 Op de rotonde rechtdoor Kaiserstiege volgen.
26730 1060 Rechtsaf de Gildehauserstrasse op. (Voor een uitstapje naar het centrum
van Gronau kunt u hier linksaf)
26880 150 Bij oversteeklichten links af Spinnereistrasse in. Blijf dit fietspad aan de
rechterkant van de weg vervolgen.
27580 700 Bij stoplichtkruising rechtsaf Fabrikstrasse in. Deze weg vervolgen of ga een
kijkje nemen op het Lagaterrein. Hiervoor gaat u rechts het plein over, de
fiets/wandelbrug over. Doen!!! (Zeker als u hier in het weekend fietst. Dan werken ook
alle waterobjecten.)
28000 420 Na uw uitstapje of het vervolgen van de weg komt u bij een bocht naar links.
In die bocht gaat u rechtdoor het fietspad op. In de bocht is links een klein speeltuintje.
28400 400 Het fietspad volgend komt u uit op een “pleintje” met infobord en zitjes bij de
Dinkel. U neemt het pad rechtdoor parallel aan de Dinkel. Dit fietspad voert u weer terug
naar Nederland. U fietst achter de huizen langs van het dorp Glane. Ook dit fietspad is
aangelegd t.g.v. de Laga.
30210 1810 Op de kruising met de Glanestraat vervolgt u aan de overzijde het fietspad
langs de Dinkel.
31530 1320 Einde pad, linksaf de Goormatenweg.
31590 60 Op splitsing rechtsaf. (Maak hier even kennis met het unieke nestje
Dinkelkoeien.)
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31740 150 De weg naar rechts volgen en vóór de Gronausestraat rechtsaf het fietspad
op. Deze parallelweg/fietspad volgen tot de rotonde.
32600 860 Bij de rotonde linksaf, richting Oldenzaal. Fietspad langs de Broekhoekweg
volgen tot de kruising met de Nitertweg. (Fietswegwijzer ANWB nr. 65358)
33560 960 Linksaf weg oversteken. Overzijde weg rechtsaf en meteen weer linksaf de
Nitertweg vervolgen. U fietst nu langs de ijsbaan (aan uw rechterhand). Asfaltweg wordt,
na een boerderij aan de linkerhand, een gravelpad. Dit pad volgen, ook na de kruising
met de verharde weg.
34660 1100 Op T-kruising van zandweg linksaf. Doorfietsen tot aan T-kruising met
verharde weg, Zoekerweg.
35340 680 Rechtsaf, Zoekerweg richting Oldenzaal.
35790 450 Linksaf op de parallelweg van de Lossersestraat/Enschedesestraat en direct
weer rechtsaf de weg oversteken naar het bospad. (rechts langs het hek en over het
wildrooster.) Dit bospad vervolgen.

Haagse Bos
Dit is een gebied van ongeveer 57 ha, dat tussen Oldenzaal en Losser in de provincie
Overijssel ligt. Het gaat hier om een gemengd bos, dat door Natuurmonumenten
omgevormd wordt tot een loofbos. Op de lemige bosgrond groeien maagdenpalm en
dalkruid. In de herfst zijn er in dit bos veel paddestoelen als de vliegenzwam en
honingzwam te zien.
In het bos nestelen de zwarte mees, de kuifmees en de vuurgoudhaan. Op de
graslanden, waar vroeger heide groeide, vindt verschraling plaats door maaien en
nabeweiden. Op die graslanden groeit onder meer de blauwe knoop. Door de
voedselrijke bovenlaag in de nieuwe zuidelijk gelegen percelen af te graven, wil
Natuurmonumenten de komst van natte heide bevorderen. Met een beetje geluk zal
straks daar de heikikker rond kunnen springen.

37370 1580 Bij boerderij, rechts in het weiland, haakse bocht naar links volgen en direct
rechts het bospaadje in!
37610 240 Bij het vennetje aan uw rechterhand gaat u direct rechtsaf. Het pad langs het
weiland in. Over dit smalle pad, wat bochten, een hindernis in de vorm van een over het
pad gevallen boom en een geul, komt u op een bredere Y-splitsing.
38190 580 Op deze Y-splitsing rechts aanhouden (paaltje met groene pijl en
blauw/geelbordje aan uw rechter hand) Pad blijven volgen. Na de SVR-camping pad naar
links vervolgen.
38530 340 Einde pad rechtsaf (grintweg)
39350 820 Einde pad linksaf Fietspad langs de Lossersestraat.
39710 360 Bij paddestoel 21384 rechtsaf oversteken naar de Koopsweg.
41730 2020 Einde weg T-kruising met Postweg, linksaf. B en infopaneel
41800 70 Op kruising met het fietspad Lossersevoetpad, rechtsaf. U daalt nu af naar de
Oldenzaalse wijk Berghuizen. Fietst langs voetbalvelden en klootschietbaan. B. U komt
uit op de Schapendijk.
42720 920 Rechtsaf Schapendijk op.
43180 460 In de bocht met de weg mee naar links, de Boerskottenlaan op.
43550 370 Bij ANWB Fietswegwijzer 66406 rechtsaf fietspad op. (bij de wegwijzer is een
kleinspeeltuintje)
44130 580 Linksaf het spoor over en de Koppelboerweg vervolgen.
44320 190 T-kruising linksaf. (Blijft Koppelboerweg.)
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44390 70 1e weg rechtsaf, Wijnbergen. (is gravelpad)
44800 410 Linksaf om het slaghek met opschrift “Scholtenhaer-Rhododendronlaan” in.
Uitrijden tot volgende slaghek.
45080 280 Rechtdoor de Haerstraat op (ANWB-bordje “Station”) Haerstraat volgen.
46020 940 Linksaf stationsplein
46230 210 U bent weer terug op het stationsplein bij de Stationsrestauratie.

UPDATE 25/03/2010: Reactie van een fietser:
Alles ging prima, alleen het stuk na kmstand 35790 tot 37370 was nogal modderig, maar
dankzij de elektrische ondersteuning te doen. Maar de route verder en met name het stuk
tussen kmstand 37610 en 38190 was niet te doen. Er lagen wel 10 boomstammen over
de weg, de weg was modderig en toen kwamen we aan een stuk waar alles kompleet
onder water stond. We zijn weer teruggegaan naar kmstand 37370 en hebben NIET
gedaan wat er op de routebeschrijving staat maar zijn na de haakse bocht naar links
gewoon de weg blijven volgen. We kwamen aan een bordje met nr. 11 van het
knooppuntensysteem. Doorgereden tot knpt 11, dan naar knpt 17 en 71 en dan richting
knpt 95. Je komt dan aan een (drukke) voorrangsweg en als je die rechtsaf gaat fiets je
zo Oldenzaal in. Ik wil er bij U op aandringen de route vanaf kmstand 35790 te wijzigen,
want wij waren met z'n tweeën een konden elkaar helpen bij het over de bomen tillen van
de (zware) electrische fietsen, maar alleen kom je er nooit over (op onze leeftijd nl. 75
jaar). Overigens is het een mooie route, die we graag nog eens fietsen als het zo uitkomt.

Naam 
E-mail 
Reactie

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat uw reactie niet zichtbaar zal

zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
 Ja, onthoud mij met een cookie.

Kattebel
 Ja, stuur mij e-mail als iemand anders reageert.

Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit uw reactie worden verwijderd. U maakt links
door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

 

- - - -
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