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op de weg en in 1975 wereldkampioen. Hij won onder meer twee 
keer (1977 en 1978) de Tour etappe naar Alpe d’Huez en werd twee 
keer tweede in het eindklassement van de Tour. Opvallend detail is 
dat hij geen enkele dag de gele trui heeft gedragen. Kuiper richt-
te zich aanvankelijk op de grote rondes, maar ontpopte zich in de 
tweede helft van zijn carrière als winnaar van grote klassiekers. Hij is 
nog steeds de enige Nederlander die de vier topklassiekers Milaan-
San Remo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Ronde van 
Lombardije op zijn naam wist te schrijven. 
Tegenwoordig runt familie op deze plek een Ijsboerderij waar men 
Twentsiliaans  kan genieten van ambachtelijk schep- en softijs en ei-
gengemaakte, milieuvriendelijke koffie op het boerenerf. 

De Bergvennen
Het gebied telt zeven vennen, die zeer bijzonder zijn. De combinatie 
van zanderige oevers en voedselarm water maakt het tot een uniek 
gebied, met veel bijzondere planten, zoals de waterlobelia. Het is 
sinds de jaren ’40 in beheer van landschap Overijssel. De bijzonder-
heden van dit gebied: heide en vennen, omzoomd door bos met ber-
ken en grove dennen. In de Bergvennen zijn vele soorten broedvogels 
zoals wulp, tureluur, grote bonte specht en de goudvink. Vanwege 
het broedseizoen is het reservaat gesloten van 15 maart tot 15 juli.

Cosmos Sterrenwacht
Cosmos Ontdekcentrum is een attractief bezoekerscentrum en een 
vraagbaak voor iedereen die iets wil weten over de sterrenhemel, 
ruimtevaart, het weer en techniek. Cosmos beschikt over een obser-
vatorium met daarin de grootste telescoop van Nederland. Overdag 
is de zon te zien, ’s avonds staan er planeten, sterren, sterrenstelsels 
en nevels in het blikveld. Naast het pand ligt de Sterrentuin, in deze 
tuin komen allerlei planten en bloemen voor die met sterrenkunde en 
met het Twentse landschap te maken hebben. In de astrologische 
cirkel kan op zoek worden gegaan naar het eigen sterrenbeeld en de 
daarbij behorende planten.

VLINDERPUNT 2: Openluchtmuseum Ootmarsum
“Het land van Heeren en Boeren’ is gelegen direct aan de rand van 
het centrum van Ootmarsum. Waar zich ooit de tuinen van de roem-
ruchte havezathe Het Hoge Huys te Ootmarsum bevonden, brengen 
nu een groot aantal authentieke streekgebonden vakwerkgebouwen 
de tijd van toen tot leven. Exposities, maquettes en gebruiksvoorwer-
pen vertellen over het leven zoals zich dit gedurende vele eeuwen in 
deze regio voltrok. Demonstraties van oude ambachten, rondleidin-
gen en sagenvertellingen staan borg voor een levend museum. 

Schuivenhuisje
Als u bij knooppunt 14 iets naar links gaat, langs het kanaal, ziet 
u het Schuivenhuisje (Harseveldweg 4); een merkwaardig smal ge-
bouw. Deze stuw met bijzondere stalen schuivenconstructie regelt 
de waterstand van het kanaal met behulp van de Dinkel, die hier 
onder het Kanaal Almelo-Nordhorn doorstroomt. Het schuivenhuisje 

werd gebouwd in 1887 toen de scheepvaart op het kanaal Almelo-
Nordhorn nog groeiende was. Toen in 1960 het kanaal werd afgesloten 
voor scheepvaart, verloor het schuivenhuisje zijn functie. In 2005 is het 
grondig gerestaureerd. Buiten aan de rechterzijde van het huisje kunt u 
d.m.v. het plaatsen van uw handpalm een film activeren binnen in het 
schuivenhuisje. 

Singraven
Na knooppunt 14 fietst u door het Landgoed Singraven. Door dit land-
goed meandert het riviertje de Dinkel. Langs de oevers van dit rivier-
tje komt het prachtige ijsvogeltje voor. Op het landgoed staat het Huis 
Singraven en de watermolens Singraven.

De naam Singraven is al meer dan 1000 jaar oud. Het vindt zijn oor-
sprong in een boerenerf, waaruit in de loop der eeuwen een meer ver-
sterkt huis ontstaat. De eerste vermelding van Singraven dateert uit 
1381. Het was eigendom van de bisschop van Utrecht. Van 1506 tot 
1516 was een klooster in Huis Singraven gevestigd. Uit deze periode 
stamt ook de befaamde sage van ‘de Non van Singraven’. Door vele 
oorlogen armlastig geworden, werden de nonnen gedwongen Singraven 
te verkopen aan Graaf Everwijn II van Bentheim. Nadien wisselde het 
Huis nog geregeld van eigenaar.

In 1915 werd Jan Adriaan Laan, een vermogend man uit de Zaanstreek 
de nieuwe eigenaar. Zijn zoon, Willem Frederik Laan, zette een groot-
scheepse restauratie van het Huis in. Hij probeerde zo van het Huis een 
echt edelmanshuis te maken, zowel in exterieur als interieur. In 1956 
heeft Mr. Laan het Huis met het gehele landgoed verkocht aan de Stich-
ting Edwina van Heek. In het Huis is de prachtige verzameling van Laan, 
bestaande uit meubels uit de 17e en 18e eeuw, schilderijen, wandtapij-
ten, porselein, zilver en de vele in leer gebonden boeken te bewonderen. 
Aan de Schiphorstdijk 2 en 4 liggen de Watermolens van Singraven De 
watermolens vormden eeuwenlang het meest waardevolle bezit van 
Singraven. Ze vormden al in de 17e eeuw een dankbaar object voor be-
roemde landschapschilders als Jacob van Ruysdael, die er een penteke-
ning van naliet, en zijn leerling Meindert Hobbema die de molens op het 
schildersdoek vereeuwigde. Een van zijn schilderijen van de watermolen 
Singraven hangt in het ‘Louvre’ te Parijs, terwijl de andere weergave te 
zien is in de ‘National Gallery’ in Londen.
De molens werden voor het eerst in 1448 opgetrokken in vakwerk. 
Tegelijkertijd werd er in de Omdinkel een vloedwerk gebouwd om het 
water op te stuwen zodat de schoepraderen voldoende water kregen 
toegevoerd. Zoals in Twente gebruikelijk was, stond de oliemolen op de 
linker- en de graanmolen op de rechteroever. In 1893 was in het ko-
renmolengebouw ook een houtzaagmolen ondergebracht. Zowel de 
koren- als houtzaagmolen werden door Mr. Laan ingezet op zijn land-
goed. De oliemolen werd door Laan afgebroken en vervangen door een 
in steen opgetrokken gebouw in dezelfde stijl als de in 1832 herbouwde 
korenmolen. Sinds 1896 is een deel van het molencomplex ingericht als 
restaurant.
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Natura Docet Wonderryck Twente 
Oldenzaalsestraat 39, Denekamp. 
www.wonderryck.nl 

’t Vossenveen
Postweg 3, Albergen
www.vossenveen-albergen.nl

Erve Huiskes
Het Hulsbeek, Deurningen 
www.shadwicks-sheep-dogs.nl 

Arboretum Poortbulten
Lossersestraat 68, De Lutte 
www.arboretum-poortbulten.nl 

Steenfabriek de Werklust
Smuddeweg 3, Losser
www.dewerklust.nl  

Bezoekerscentrum IJs en Es
Molens van Bels en Frans
Bergweg 9, Mander
www.landschapoverijssel.nl/ijs-en-es-geopend  

De Molenhof
Kleijsenweg 7, Reutum/Weerselo 
www.demolenhof.nl 

Openlucht Museum Ootmarsum
Smithuisstraat 2, Ootmarsum 
www.openluchtmuseumootmarsum.nl 

Meer fietsroutes verkrijgbaar bij de 8 Vlinderpunten De Vlinderpuntenwerkgroep heeft deze fietsroute met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt. De werkgroep aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele 
onjuistheden of onvolkomenheden in deze route. 

Voor de beschrijving van deze route maken we grotendeels  
gebruik van de routes van het Fietsroutenetwerk Overijssel.  
Dit fietsroutenetwerk bestaat uit genummerde knooppunten, 
waarbij u van knooppunt naar knooppunt fietst.

U kunt deze route starten bij één van de vlinderpunten. Als u start 
vanaf Wonderryck Twente begint uw route bij knooppunt 53  en als 
u bij Openluchtmuseum Ootmarsum begint dan kunt u bij knoop-
punt 69  starten.

Verspreid over het landschap Noordoost Twente liggen 8 unieke 
punten waar het Twentse landschap te beleven is. Elk van de 8 
Vlinderpunten is te herkennen aan een kunstwerk van een grote rode 
Vlinder. Bij de Vlinderpunten kan de bezoeker informatie krijgen over 
de bijzonderheden in de directe omgeving, over het landschap maar 
ook over de 6 andere Vlinderpunten. Tevens oplaadpunt voor uw 
elektrische fiets.

Knooppunten:

23  17  12  13  9  8  7  6  5  4  3  35  34  69  38  

43  10  14  15  54  23  52  53  23

 VLINDERPUNT 1: Natura Docet Wonderryck Twente
  Belevingsmuseum en landschapscentrum voor Noordoost Twente – 

een avontuur voor jong en oud dat je dicht bij de natuur brengt. Sta 
oog in oog met een mammoet en kijk mee hoe de torenvalk een muisje 
vangt. Ontdek in de Wonderkamers hoe groot en bijzonder de natuur 
is en ga op zoek naar een vlinder, samen met Meester Bernink in de 
spannende 3D-film. In Funky Forest kunnen kinderen hun eigen bos 
bouwen en samen er voor zorgen dat het leeft, groeit en bloeit. Na-
tura Docet Wonderryck Twente biedt voor het hele gezin een bijzonder 
dagje uit. U zult ogen en oren tekort komen.

 De IJskuip (oudershuis van Hennie Kuiper)
  Op deze plek is Hennie Kuiper geboren op 3 februari 1949. Hennie 

Kuiper is een voormalig Nederlands wielrenner, die als professional ac-
tief was van 1973-1988. Daarna is hij tot en met 1996 ploegleider ge-
weest. Zijn erelijst is imposant: in 1972 werd hij Olympisch Kampioen
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