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Kroezeboom
Dit is een meer dan 500 jaar oude eik. Tijdens de Reformatie werden 
onder deze boom in het geheim erediensten gehouden. Ter herin-
nering hieraan is in 1910 een kapel bij de Kroezeboom gebouwd. 
De huidige kapel dateert uit 1944. St. Pancratiusbasiliek Kerkplein, 
Tubbergen. Neogotische basiliek uit 1897 met toren uit Bentheimer 
zandsteen uit 1502. De prachtig gebrandschilderde kerkramen zijn 
vervaardigd door vijf generaties Nicolas. De kerk is dagelijks geopend 
via de zijingang. Voor uitleg over de ramen: inl. VVV Tubbergen.

Het Stift 
Het stift is een oud en beschermd dorpsgezicht, ontstaan in de 12e 
eeuw. Van oorsprong is het een Benedictijnenklooster, dat later is 
omgezet tot een Stift. Onder Stift verstaat men een gebouw voor 
adellijke jongedames, die in kloosterlijk verband samenwoonden en 
werkten. Er is in de loop der eeuwen veel veranderd op Het Stift. Zo 
is de oorspronkelijke gracht gedempt, is de kerk verbouwd en is de 
Stiftsschuur van een oude boerenstal omgebouwd tot een restau-
rant. Na vele jaren is Het Stift verlaten door de juffers. Tegenwoordig
worden de Stiftshuizen bewoond door particulieren. Cirkels van Jan-
nink Twee cirkelvormige akkers uit de 20e eeuw. Aangelegd als expe-
riment door de Enschedese textielfabrikant Jannink. In ronde akkers 
hoefde men bij het ploegen niet steeds te keren.

Watermolen Bels
Bergweg in Mander. De molen van Bels is een bovenslagmolen uit 1725. 
Thans is er een restaurant in de molen gevestigd. In de 18e en 19e eeuw 
was de molen, zoals bijna alle watermolens in dit gebied, in gebruik als 
papiermolen. In 1845 werd op de noordelijke beekoever een cichoreimo-
len gebouwd. Enkel jaren later werd papiermolen omgebouwd tot koren-
molen. Bij de restauratie in 1960 werd de papiermolen herbouwd en de 
cichoreimolen werd korenmolen. De restauratie werd uitgevoerd door 
wijlen de Almelose architect Jan Jans, grootmeester op het gebied van 
landelijke bouwkunst. In de molen is een permanente expositie ingericht 
over molens in Overijssel en die van Bels in het bijzonder.

Watermolen Frans
Oosteriksweg in Mander. Net als Bels een onderslagmolen uit 1725, 
gebouwd als papiermolen. In 1870 werd de stuwvijver aangelegd en 
werd de molen ingericht als korenmolen. Na een jarenlang verval werd 
de molen in 1969 gerestaureerd. In de molen is een expositie te zien over 
Dal van Mosbeek en werden archeologische vondsten uit de omgeving 
geëxposeerd.
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Horeca langs de route:

Restaurant de Stiftsschuur
Het Stift 13, Weerselo
Tel. 0541-661428 
www.destiftsschuur.nl

1

Pleisterplaats Kampboer
Beekdorpweg 9, Saasveld.
Tel. 074-3494671 
www.kampboer.nl

2

Restaurant Watermolen Bels
Bergweg, Mander.
Tel. 0541-680213 
www.watermolenbels.nl

3 VVV Ootmarsum-Dinkelland

VVV Denekamp
Oldenzaalsestraat 39, Denekamp
T:  0541-351325

VVV Ootmarsum
Markt 9, Ootmarsum
T: 0541-291214

info@vvvootmarsumdinkelland.nl
www.ootmarsum-dinkelland.nl
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HISTORIE EN NATUURVoor 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.

1.  Vanaf het VVV kantoor linksaf en meteen weer linksaf, Kerkplein.

2.  Aan het einde van de weg rechtsaf, achter kerk langs.

3.  Links aanhouden, Oldenzaals Voetpad.

4.  Iets voorbij de ingang van het Openluchtmuseum Ootmarsum,

 ziet u aan uw linkerhand knooppunt  69  .

5.  Van knooppunt  69  fiets u naar  42  .

6.  

10.  Vanaf knooppunt 80 wijkt de route een stukje af van het

 knooppuntennetwerk.

11.  Bij knooppunt  80  gaat u rechtsaf, Beekdorpweg. U volgt  

 deze verharde Beekdorpweg en komt langs de picknickplaats  

 van Workshop-Boerderij Kampboer.

12.  Op de viersprong waar de Beekdorpweg over gaat in een 

 zandpad, gaat u rechtsaf, Broekhuisweg. Deze weg gaat over in   

 een zandweg met fietspad.

13.  Aan het eind van deze weg linksaf, Stempelsdijk (zandweg met   

 fietspad).

14.  Aan het eind van deze weg rechtsaf, Westerikweg. U zit nu weer   

 op het fietsknooppuntennetwerk, richting knooppunt  82 .

15.

31. U bent dan terug in Ootmarsum.

meer fietsroutes verkrijgbaar bij VVV Ootmarsum-Dinkelland
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De VVV Ootmarsum-Dinkelland heeft deze fietsroute met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt. De VVV Ootmarsum-Dinkelland aanvaardt 
echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden in deze route. © VVV Ootmarsum-Dinkelland
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