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WATERSTAD NORDHORN ROUTE
‘KAFFEE UND KUCHEN’ 45 KM

c 2,-bezienswaardigheden 
langs deze route

Heerlijkheid Lage
Een ware idylle, de Heerlijkheid Lage. Dit dorp, met iets meer dan 
1.000 inwoners heeft een bijzondere geschiedenis. Tussen 1646 en  
1806 was het een ‘Heerlijkheid’, een zelfstandige staatsvorm, dat 
noch tot de graafschap Bentheim, noach aan Nederland teobehoor-
de. Het dorp is een schilderachtig geheel dat bestaat uit een water-
molen met molenkolk, een eikelaan, een herenhuis, gerestaureerde 
arbeidershuisjes en een kasteelruïne van de voormalige burcht Lage.

Klooster Frenswegen
Rustig gelegen aan de rand van de Duitse stad Nordhorn, is een 
prachtig historisch klooster –al gesticht in 1394!- dat tegenwoordig 
open staat voor iedereen. Klooster Frenswegen is een oecumeni-
sche stichting; een plek voor bezinning, inzicht en ontmoetingen. Het 
is een ideale locatie om even terug te trekken uit de hectiek van het 
dagelijks leven en je weer op te laden. Loop bijvoorbeeld het labyrint, 
bezoek de kapel en laat de eeuwenlange traditie van de monniken 
op u inwerken.

Nordhorn & De Vechtesee
De waterstad Nordhorn is feitelijk een eiland. De binnenstad wordt 
namelijk helemaal omstroomd door de rivier de Vecht. In dit “Venetië 
van het noorden” is het een feest om met een bootje door de stad te 
varen. Het is er gemoedelijk – winkelen, er zijn interessante musea 
en een geweldige dierentuin. Het is heerlijk luieren – of varen – bij de 
idyllische Vechtesee.

Dierentuin Nordhorn
Het ligt niet direct op de route, maar is wel de moeite waard om te bezoe-
ken. Dierentuin Nordhorn is een echte parel vlak over de grens. De dieren-
tuin is zo’n 10 hectare groot en ligt direct aan het water, aan de Vechtsee. 
Er zijn meer dan 1700 dieren (100 soorten) te bewonderen. Onder andere 
verschillende bedreigde diersoorten, zoals bijvoorbeeld doodshoofdaap-
jes en tweevingerige luiaards, waarvoor een fokprogramma opgesteld is 
binnen de dierentuin.

Tierpark Nordhorn
Heseper Weg 110
48531 Nordhorn

Landgoed Singraven
Landgoed Singraven is schitterend gelegen langs de Dinkel dicht bij het 
dorp Denekamp. Op het landgoed staan vele bijzondere monumentale ge-
bouwen, waaronder het statige Huis Singraven, het achterliggende Koets-
huis en de eeuwenoude watermolen met drie raderen. Singraven biedt een 
veelzijdig landschap met bossen, lanen, akkers, weilanden, moerassen, en 
de steeds aanwezige Dinkel. Het landgoed heeft hierdoor verrassend veel te 
bieden: boeiende cultuurhistorie, rustgevende en interessante natuur, actie-
ve recreatiemogelijkheden zoals fiets- of wandeltochten en nog veel meer.  

1

2

3

4

5

 1

 2

 3

 4

Horeca langs de route

De Postelhoek, eten, drinken, slapen
Laagsestraat 56, Oud-Ootmarsum
Tel. 0541-293105
www.postelhoek.com 

Erve Kuiper | De IJskuip
Schotbroekweg 2, Denekamp
Tel. 0541-293875
www.ervekuiper.nl

VVV Ootmarsum-Dinkelland

VVV Denekamp
Oldenzaalsestraat 39, Denekamp
Tel. 0541-355752

VVV Ootmarsum
Markt 9, Ootmarsum
Tel. 0541-291214 

Bolle Jan
Nordhornsestraat 7,  
Denekamp
Tel. 0541-351354
www.bollejan.nl

Centrum Denekamp
Diverse restaurants
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www.ootmarsum-dinkelland.nl

26 KM

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. 
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Knooppunten: 

meer fietsroutes verkrijgbaar bij VVV Ootmarsum-Dinkelland

Kaffee und Kuchen
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.

Het landschap is anders, de boerderijen en kastelen zijn anders, er 
is volop natuur en er is water, veel water. Ga mee op pad en neem 
een kijkje over over de grens en geniet van Duitse leven. Ontdek 
een aantal geheimen zoals de koffie met de huisgemaakte platte-
landstaart (Kaffee und kuchen), het afwisselende landschap en de 
vele wateren rondom de stad Nordhorn.   

U kunt deze route starten bij de VVV Ootmarsum. Uw route start 
bij knooppunt

WATERSTAD  
NORDHORN ROUTE 
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Nadat u knooppunt 84 bent gepasseerd komt u in Duitsland en 
fietst u over de Grafschafter Fietsentour.  
U kunt deze volgen door de bordjes met de rode 6 (zie afb.) 
of/en de witte bordjes met een groen fietsje te volgen (zie afb.)! 
Staat er niets dan moet u rechtdoor. 
Het is opletten maar toch een fantastische route.

Tussendoor ziet u Knotenpunkt       , bij Knotenpunkt       komt u 
weer in Nederland. 
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Vervolg knooppunten: 

We wensen u veel fietsplezier! 
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