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Univé-Oost-Fietsroute naar Losser. 

Lengte van de fietstocht 37 km, onderweg in te korten tot ongeveer 21 km. 

 

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! 

 

“Hoal oe van ’n dommen en de leu zölt oe helpen!” 
 

Start op de Ganzemarkt (vóór het gemeentehuis) in Oldenzaal; hier voldoende 

Parkeergelegenheid! 

01 met de rug naar het Gemeentehuis aan de Ganzenmarkt LA, dan direkt  

     bij 4-sprong RD, Wilhelminastraat; 

     even verder links op nummer 5 Kantoor Univé Oost 
02 deze Wilhelminastraat steeds RD volgen tot T-spitsing dan LA, Haerstraat; 

03 deze Haerstraat steeds RD, eerst versmalling en later bij grote 3-sprong RA, 

     Koppelboerweg; 

04 deze verharde weg volgen, ook bij splitsing verharde weg rechts aanhouden; 

05 over het spoor direkt LA, Harinkweg, dit fietspad steeds RD volgen tot  

     landhek; “Boerskotten” 
06 vóór het hek en bij pad. 66405 RA ri Oldenzaal; 

      iets verder oude vakwerkschuur 
07 bij landkruis en 3-sprong RD, nu steeds RD tot de Postweg; 

      links in het begin oude boerderij Haermansweg 4 
08 bij verharde T-splitsing en pad. 66404/001 LA ri De Lutte; 

09 bij 3-sprong en pad. 24711 RD ri Poortbulten en over het viaduct; 

10 100 m ná het viaduct bij pad. 20665 en 4-sprong (incl. 2 keer fietspad) 

     RA, fietspad ri Losser, Rotboerpad; 
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“’t Leaven is as ’n keenderhemd, meestieds te kort!” 
 

11 Rotboerpad steeds RD volgen tot verharde Koopsweg; deze Koopsweg 

     oversteken en bij 4-sprong en pad. 21382 RD de Winkelscholtweg in; 

     deze weg volgen en RD tot de grote voorrangsweg; 

12 de Oldenzaalsestraat oversteken en LA fietspad langs de voorrangsweg; 

13 ná 100 m RA, Judithhoeveweg; 

     “Snippert” 
14 bij Judithhoeve en onverharde 3-sprong LA; 

     rechts staat “Twentse Ros”  
15 bij onverharde splitsing rechts aanhouden en doorrijden tot de grote weg; 

     dan op fietspad langs de grote weg RA, Oldenzaalsestraat; 

16 ná ruim 1 km bij 3-sprong, fietspaal en bankje LA ri De Lutte,  

     Veldmatenweg; 

 

     KORTE ROUTE: 

17a deze Veldmatenweg RD volgen tot 3-sprong (incl. zandweg en fietspad) 

       en pad. 66331 nu LA ri Oldenzaal, fietspad   

       Puttenpostweg / Duivelshofbosweg; 

                            DuivelshofDuivelshofDuivelshofDuivelshof    
       zie verder punt 51 en volgende;    
 

      LANGE ROUTE: ga door met punt 17 en volgende: 

17 deze Veldmatenweg steeds RD volgen tot T-splitsing dan bij pad. 66333 

     RA ri Losser, Luttersestraat; 

18 bij 4-sprong LA, Honigloweg; 

19 bij T-splitsing en voorrangsweg RA, Denekamperdijk; 

     deze Denekamperdijk RD volgen; 

     “Losser” 
20 bij 3-sprong van fietspaden fietspad LA, Roggekamppad; 

21 bij 3-sprong (incl. 2 keer onverhard) onverhard pad RD; 

22 ná 50 m en T-splitsing met verharde weg RA (rechts sportvelden); 

23 direkt ná bordje “30 km” RA door het hek naar Theater wandelen; 

     linksom naar het Openluchtmuseum, dan rechtsom naar Erve Kraesgenberg; 

     hier op Erve Kraesgenberg, Cultuurhistorisch park, ook koffie enz.  
24 we wandelen weer terug naar het Theater door het hek en dan bij de verharde  

     weg fietsen we RA, nu steeds RD (Gildehauserweg); 

25 bij 4-sprong LA, Sportlaan; 

26 ná 60 m en 3-sprong rechts aanhouden, Bernard Leurinkstraat; 

27 bij 3-sprong LA, Brinkstraat; 

28 bij 3-sprong rechts aanhouden (RD), Teylersstraat; 
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“Oald wörden is de enige maneer um laank te leaven!” 
 

29 ná 100 m bij 3-sprong ligt links voor ons: 

    Restaurant “De Oude Apotheek” mooi terras met oude put 
30 met de rug naar hoofdingang van het Restaurant LA, Teylersstraat; 

     Raadhuisplein 
31 bij T-splitsing RA, Raadhuisstraat; 

32 bij T-splitsing RA, Martinusplein langs Martinustoren; 

33 bij voorrangsweg en T-splitsing RA, Bernard Leurinkstraat; 

34 bij 3-sprong RD; 

35 bij 3-sprong RA en na 2 m weer LA onverhard pad, Bleekweg; 

     links Bleekhuisje 
36 bij verharde T-splitsing kleine weg LA; 

     links de dorpsbleek 
37 bij 4-sprong (incl. 2 keer onverhard) fietspad RA, Hasseltpad; 

38 bij T-splitsing en verharde weg LA, nu RD via Bossinksbrug over De Dinkel; 

39 bij 3-sprong LA Ravenhorsterweg; 

     rechts Oelemars, links de uitkijktoren 
    net vóór 4-sprong (incl. fietspad) rechts uitkijkpunt 
40 bij 4-sprong (incl. 2 fietspaden) het zandpad RD, tussen 2 grenspalen  

     doorfietsen; 

41 dit onverhard fietspad steeds RD blijven volgen; 

42 bij T-splitsing met verharde weg RA; 

43 bij 3-sprong en pad. 66845 en vóór Kloosterkerk LA  

     Zum Nordkamp ri Oldenzaal/ Gildehaus; 

     rechts Kloosterkerk; bezichtiging mogelijk 
44 bij T-splitsing fietspaal LA, ri De Lutte; 

45 in de bocht en bij 3-sprong (incl. onverharde weg) LA ri De Lutte 

     Graafschapspad, fietspad Losser; dit wordt later in Nederland verhard 

     fietspad; 
     Bardelbrug over De Dinkel 
46 bij T-splitsing en pad. 66364/002 RA ri De Lutte; 

     via Snoeiiinksbrug over Snoeiinksbeek 
47 ná 50 m bij 3-sprong en pad. 66364/001 LA, Snoeiinksweg; 

     ri Oldenzaal, 2 betonbanen; 

48 bij T-splitsing en pad. 66333/002 LA ri Losser; 

49 ná 50 m bij 3-sprong en pad. 66333/001 RA ri Oldenzaal, Veldmatenweg; 

50 bij 3-sprong (incl. fietspad) en pad. 66331 RA ri Oldenzaal; 

     fietspad Puttenpostweg/Duivelshofbosweg; 

     Duivelsbos 
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     KORTE EN LANGE ROUTE GAAN WEER SAMEN! 

51 bij 3-sprong van fietspaden LA, fietspad Duivelshofbosweg;   

     ri IJsboerderij “’t Loaboerke”  

     IJsboerderij “’t Loaboerke” Duivelshofbosweg 2 De Lutte 
52 met de rug naar IJsboerderij gaan we weer verder en wel RA,  

     Duivelshofpad, dit fietspad steeds RD blijven volgen; 

53 bij T-splitsing met verharde weg LA, (Postweg); 

54 ná 150 m bij 4-sprong en pad. 66403 RA Postweg, doodlopende weg in; 

55 bij T-splitsing met fietspad, onverhard fietspad RA;  

56 bij pad. 24714 en T-splitsing verharde weg LA, ri De Lutte, over viaduct; 

57 direkt ná viaduct, pad. 24713 en 3-sprong links aanhouden ri  

     Oldenzaal (Fleerderhoekpad); 

58 bij 3-sprong en pad. 63516/002 RA en over het spoor; 

59 direkt na het spoor bij pad. 20666 en 3-sprong RA ri De Lutte, 

      Fleerderhoekpad (6 + 7); 

60 bij pad. 20667 en “gekke” 3-sprong (incl. fietspad) LA  

     (haaks terug), Lutterkerkpad (asfaltweggetje); 

     rechts tuffelhuuske 
61 bij 3-sprong (incl. fietspad) fietspad RD ri Station; 

62 bij 4-sprong (incl. fietspad) “verharde“ weg steeds RD,  

     Lutterkerkpad, deze weg steeds blijven volgen; 

63 bij 3-sprong LA, Kruisseltlaan en ná 20 m RA verharde weg over Landgoed 

     Wilmersberg; 

64 nu RD tussen de hekken door gele pijl volgen, weer door het hek RD en nu  

     tussen de rododendrons door fietsen, Rhododendronlaan; 

65 bij onverharde 4-sprong RD door hek “Scholtenhaer Rhododendronlaan” 

66 door wit hek verlaten we de rododendrons en bij 3-sprong verharde weg RD; 

     iets verder bij 3-sprong weer links aanhouden, Haerstraat; 

67 bij voorrangsweg en grote verharde 3-sprong RD Haerstraat ri Station; 

68 nu bij 3-sprong RD en bij 4-sprong RD; 

69 bij 3-sprong RD; dan 3-sprong RA, Wilhelminastraat; 

70 deze Wilhelminastraat RD vervolgen, ook bij stopbord en 4-sprong RD; 

     even verder ligt rechts het kantoor van Univé Oost 
71 nu bij 4-sprong RD en fietsen we naar de Ganzenmarkt (met gemeentehuis). 

  

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

 


