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    Hotel Restaurant ’t Kruisselt 
    Kruisseltlaan 3  
    7587 NM De Lutte (ov) 
    0541 551567 

 
“T’ Weer is as ’n keendergat: evven dreug en zo wier nat” 

     
A   AFKORTINGEN: 

ri        =    richting 
LA     =   linksaf 
RA     =   rechtsaf 
RD     =   rechtdoor 
pad.    =   paddestoel   
splitsing:          een weg splitst zich in 2 of meer wegen 
T-splitsing:      dit is einde weg en je komt uit op andere weg; je kunt  
                        dan LA of RA 
Driesprong:     er zijn 3 wegen die samenkomen op één punt 
Wanneer niets staat aangegeven altijd de weg blijven volgen! 
 
01 met de rug naar Hotel-Restaurant ‘t Kruisselt” gaan we RA over het  
     fietspad langs de grote voorrangsweg; 
02 ná 150 m bij 3-sprong RA, Kruisseltlaan; 
03 steeds deze Kruisseltlaan RD volgen; 
04 voorbij Hotel De Wilmersberg (rechts van ons) de doodlopende 
     onverharde weg RD, Koppelboerweg; langs witte hek en rechtsom,  
     dan afdaling; 
05 bij 3-sprong verharde weg LA, haaks terug, Harinkweg; 
06 over het spoor direkt LA, Harinkweg, dit fietspad steeds RD volgen tot landhek; 
     “Boerskotten” 
07 vóór het hek en bij pad. 66405 RA ri Oldenzaal; 
      iets verder oude vakwerkschuur 
08 bij landkruis en 3-sprong RD; nu steeds RD tot de Postweg; 
     mooie oude boerderij Haermansweg 4 
09 bij verharde T-splitsing en pad. 66404/001 LA ri De Lutte; 
10 bij 3-sprong en pad. 24711 RD ri Poortbulten en over het viaduct; 
11 100 m ná het viaduct bij pad. 20665 en 4-sprong (incl. 2 keer fietspad) 
     RA fietspad ri Losser, Rotboerpad; 
12 dit Rotboerpad steeds RD volgen tot verharde Koopsweg; deze Koopsweg 
     oversteken en bij 4-sprong en pad. 21382 RD de Winkelscholtweg in; 
     deze weg volgen tot de grote voorrangsweg; 
13 de Oldenzaalsestraat oversteken en LA fietspad langs deze voorrangsweg; 
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14 ná 100 m RA, Judithhoeveweg; 
     “Snippert” 
15 bij de Judithhoeve en onverharde 3-sprong LA; 
      rechts staat “Twentse Ros” 
16 bij onverharde splitsing rechts aanhouden en doorrijden tot de grote weg; 
     dan RA fietspad langs de grote weg, Oldenzaalsestraat; 
17 Let op: ná ruim 1 km bij 3-sprong en fietspaal LA ri De Lutte, Veldmatenweg; 
18 bij 3-sprong (incl. fietspad) en pad. 66331 LA ri Oldenzaal, fietspad  
     Puttenpostweg/Duivelshofbosweg; 
     Duivelshof 
19 bij 3-sprong van fietspaden LA, fietspad Duivelshofbosweg ri IJsboerderij;  
     IJsboerderij “’t Loaboerke” Duivelshofbosweg 2 De Lutte 
20 met de rug naar de IJsboerderij gaan we weer verder en wel RA,  
     Duivelshofpad, dit fietspad steeds RD blijven volgen; 
21 bij T-splitsing met verharde weg LA, (Postweg); 
22 ná 150 m bij 4-sprong en pad. 66403 RA Postweg, doodlopende weg in; 
23 bij T-splitsing met fietspad, onverhard fietspad RA;  
24 bij pad. 24714 en T-splitsing verharde weg LA, ri De Lutte, over het viaduct; 
25 direkt ná het viaduct, pad. 24713 en 3-sprong links aanhouden ri Oldenzaal; 
26 bij 3-sprong en pad. 63516/002 RA en over het spoor; 
27 direkt na het spoor bij pad. 20666 en 3-sprong RA ri De Lutte, Fleerderhoekpad 
    (6 + 7); 
28 bij pad. 20667 en “gekke” 3-sprong (incl. fietspad) verharde weg RD ri  
     De Lutte; 
29 ná 100 m bij pad. 24492 fietspad RA ri De Lutte; 
30 bij pad. 20668 en St Plechelmuskerk LA ri De Lutte; 
31 bij fietspaal en grote T-splitsing LA ri Denekamp steeds RD, Plechelmusstraat; 
     rechts De Hellehond of Kardoeshond (spookdier) 
32 bij voorrangsweg deze oversteken en LA ri Oldenzaal, fietspad langs grote weg; 
33 Let op: ná 40 m fietspad RA, Peulkespad (vóór Bols); 
34 bij 3-sprong van (fiets)-paden RD; 
35 bij T-splitsing en pad. 24493 LA ri Oldenzaal; 
36 ná 100 m RA (haaks terug) doodlopende weg in, Hoge Lutterweg; 
37 bij 3-sprong LA (niet RD naar boerderij), zandweg; 
38 onverharde weg wordt verhard en nu RD tot grote 3-sprong bij boerderij en 
     pad. 23127 ! 
 De lange fietsroute (totaal 55 km, nu nog 33 km) gaat verder met punt 39 
 De verkorte fietsroute (totaal 23 km) gaat als volgt verder: 
   A bij grote 3-sprong bij boerderij en pad. 23127 LA ri De Lutte; 
   B bij pad. 23116 de verharde weg linksom, ri De Lutte; 
   C de voorrangsweg oversteken en dan fietspad RA langs de voorrangsweg 
       ri Oldenzaal; 
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   D bij 3-sprong RD, fietspad langs grote weg vervolgen; 
   E ná 150 m links ligt Hotel-Restaurant ‘t Kruisselt 
 
     Vervolg lange fietsroute ! 
39 bij 3-sprong, boerderij en pad. 23127 nu RD ri Rossum; 
40 bij splitsing en pad. 20635 RD, weg vervolgen ri Denekamp; 
41 de voorrangsweg oversteken en fietspad RD, fietspaal ri Rossum; 
     de Paasbergweg wordt Tramweg; 
42 bij 4-sprong en pad. 17507/002 RA ri Beuningen, Molenweg; 
     vóór ons eetcafé ’t Peuleke met kastelein Venterink (wo gesloten) 
43 bij 3-sprong RD, Everlostraat; 
      LA ligt rechts ná 100 m mooi tuffelhuuske 
44 we vervolgen de Everlostraat, steeds RD; 
45 bij 3-sprong en rode pad. 22712 RA, Everlostraat vervolgen; 
     rechts ligt Havezathe Everloo, zondags open van 11.00-19.00 
46 bij 3-sprong vóór dennenbos LA, Loosteresweg; 
     “Volthe” 
47 bij 4-sprong en pad. 22302 RA ri Singraven, Linderdijk; 
48 bij 4-sprong (incl. fietspad) RD, Linderdijk vervolgen;  
49 bij 3-sprong en pad. 22240 RA ri Singraven, Schiphorstdijk; 
     over de Dinkel 
50 over de volgende brug wordt Schiphorstdijk Molendijk; 
     links Restaurant “De Watermolen” (maandags gesloten) 
     Watermolen: deze molen is uit 1448 en deze is nu nog in gebruik als   
     houtzaag -en korenmolen. 
     De Watermolen is te bezichtigen: di tm zat. tussen 13.00 en16.00; 
     rechts ligt het Landgoed Singraven; 
     Singraven is ook te bezichtigen; er is een prachtige collectie chinees 
      porselein; ook zijn er antieke meubelen en gobelins uit de 17 en 18e 
      eeuw en veel oud zilver; rondleiding: di en wo 11.00 14.00 en 15.00 
51 bij het hek (hoofdingang landgoed Singraven) en 3-sprong RD; 
52 let op! ná 150 m in de bocht bij 3-sprong RA, over de brug fietsen (dit mag!); 
53 fietspad steeds blijven volgen;  
     fietspad wordt later linksom zandweg en tot slot verharde weg; 
54 bij voorrangsweg RD, de grote weg oversteken; 
55 dan RD het bos in, Borgbosweg, deze is onverhard; 
     later ligt links de Dinkel met mooi bankje 
56 deze onverharde weg blijven volgen tot voorrangsweg en T-splitsing, dan 
     LA, Beuningerstraat; 
57 deze Beuningerstraar steeds RD volgen: 
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     even verder ligt rechts: Restaurant  ’t Sterrebos 
58 met de rug naar Restaurant ‘t Sterrebos weer RA de Beuningerstraat vervolgen;  
     direkt ná de Mariaschool bij 3-sprong RA, Lomanskamp; dan direkt fietspad  
     LA, Schoolweg; 
     rechts op nummer 19 (wit huis) woont Alwie Wildspieker en zijn gezin 
59 einde Schoolweg, bij verharde T-splitsing, LA, Paandersdijk; 
     links Mariakapelletje 
60 deze Paandersdijk helemaal RD volgen; 
     aan het einde van de Paandersdijk links boerderij van Minie Wildspieker 
61 bij stop-bord de Beuningerstraat oversteken (spiegel) en RD,  
     Beuningerveldweg;   
     via de Kampbrug over de schitterende, meanderende Dinkel 
62 bij 4-sprong en pad. 22294 RD, (Beuningerveldweg); 
     over het Omleidingskanaal 
63 bij 4-sprong RA Bentheimerdijk, deze wordt linksom Holtweg en gaat nu over 
     de Puntbeek; 
     links het Jan Wesselinkhoes, zie ook de gebouwen achter het hoes 
64 bij T-splitsing RA, doodlopende weg in fietsen, Punthuizerweg; 
     (bij pad. 66410 en “gekke” 4-sprong RA ri Lutterzand) 
65 bij bord verboden toegang RA, fietspad  
     Zandhuizerpad, (links mooie bank) ; 
66 bij fietspaal en 3-sprong van fietspaden rechts aanhouden over de brug en 
     over de Puntbeek ri De Lutte; 
67 fietspad steeds RD volgen; 
68 bij 3-sprong (incl. fietspad) fietspad links aanhouden; 
     (geen zandweg met bord “verboden voor auto’s” in fietsen) 
69 bij 4-sprong van zandwegen, zandweg/fietspad RD, Zandhuizerweg; 
70 nu steeds RD en bij pad. 66408 RA, ri De Lutte/Oldenzaal; 
71 vóór naaldbos links aanhouden en dan bij grote 3-sprong rechts  
     aanhouden; 
     links de Dinkel met bord “Lutterzand” 
72 nu RD langs de “liggende” houten palen; 
    links ligt de afkalvende Dinkeloever; dit deel van de Dinkel kronkelt nog zoals 
    vroeger door het dal; door de stroming zien we sommige stukken van de oevers  
    afkalven, terwijl op andere punten verzanding optreedt; 
73 we fietsen of wandelen tussen de palen door, rechts langs het bord   
     “Dinkeloever”; 
74 vervolgens fietsen we langs de “korte” paaltjes; steeds RD en langs 
     “Het Paviljoen” 
75 bij brug, pad. 22291 en T-splitsing RA, Lutterzandweg ri Denekamp; 
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     rechts ligt het prachtig gelegen Restaurant Florilympha 
     even verder ligt links de oude Erve Beverborg 
76 de Lutterzandweg volgen we tot over de brug en dan bij 3-sprong RD;  
77 even verder bij 3-sprong LA, Beverborgsweg, ’t Meuleman, steeds weg volgen;  
     over de Dinkel 
78 bij T-splitsing RA (Beverborgsweg); 
79 bij voorrangsweg en T-splitsing LA, (Beuningerstraat); 
80 in de bocht bij 3-sprong en pad. 20637 RA Hanhofweg ri De Lutte; 
81 bij 3 sprong RA, Hoge Kaviksweg; 
    80 m RD ligt rechts mooi kapelletje 
82 bij 3-sprong RD, Hoge Kaviksweg; 
     “vals plat” 
83 bij 3-sprong LA Hoge Kaviksweg, doodlopende weg in; 
     Hoge Kaviksweg wordt Duivendalweg; 
84 deze weg RD volgen tot 3-sprong vóór boerderij dan fietspad LA; 
85 bij 3-sprong van fietspaden rechts aanhouden;  
86 bij T-splitsing verharde kleine weg RA; 
87 bij grote 3-sprong, bij boerderij en pad. 23127 LA ri De Lutte; 
88 bij pad. 23116 de verharde weg linksom volgen ri De Lutte; 
89 de voorrangsweg oversteken en dan fietspad RA langs deze voorrangsweg 
     ri Oldenzaal; 
90 bij 3-sprong RD, fietspad langs grote weg vervolgen; 
91 ná 150 m links liggen de mooie terrassen van  
 
                            Hotel-Restaurant ‘t Kruisselt 

 
 
 

“ Ik word liever deur de kastelein bediend as deur de pastoor!” 
 

en 
 

“’n Gleasken op zien tied hoaldt de mot oet ’ t lief!” 
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