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bezienswaardigheden
langs deze route
Schuivenhuisje
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Als u bij knooppunt 14 iets naar links gaat, langs het kanaal, ziet
u het Schuivenhuisje; een merkwaardig smal gebouw. Deze stus
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 nog groeiende was. Toen
in 1960 het kanaal werd afgesloten voor scheepvaart, verloor het
schuivenhuisje zijn functie. U kunt aan de rechterzijde van het huisje
een film activeren die vertelt over de werking van het schuivenhuisje.

Havezathe is een verouderde term voor (ridder) hosfstede, hof of hoeve,
oftewel grote behuizing met landerijen. In de 13e eeuw bestond het Everloo uit een jachtslot met gracht en het naastgelegen Bouwhuis. In 1881
werd het jachtslot afgebroken. In het Bouwhuis is thans een restaurant
gevestigd.

Het Stift
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Het Stift is een oud beschermd dorpsgezicht, ontstaan in de 12e eeuw.
Van oorsprong is het een Benedictijnerklooster, dat later is omgezet tot
een Stift. Onder Stift verstaat men een gebouw voor adelijke 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 id de Stifsschuur van een oude boerenstal
omgebouwd tot een restaurant. Na vele jaren is Het Stift verlaten door de
juffers. Tegenwoordig worden de Stiftshuizen bewoond door particulieren.

Singraven
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Huis Singraven en de Watermolens van Singraven. Het huis, zoals
het er nu staat, is gebouwd in de 17e eeuw. In 1915 werd de
familie Laan eigenaar van het Huis. In het Huis is een prachtige verzameling te zien van meubels uit de 17e en 18e eeuw, schilderijen,
wandtapijten, porselein, zilver en vele in leer gebonden boeken.
Er zijn rondleidingen door het Huis. Informatie hierover vindt u op
www.singraven.nl
Iets verderop liggen de watermolens van Singraven. De molens
werden voor het eerst in 1448 opgetrokken in vakwerk. De molen
op de linkeroever was een koren- en oliemolen en de molen op de
rechteroever was een pelmolen. De pelmolen werd tot 1878 gebruikt
daarna omgebouwd tot houtzaagmolen. Deze houtzaagmolen is in
de zomermaanden opengesteld voor bezoekers.

Openluchtmuseum Ootmarsum
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Waar zich ooit de tuinen van de roemruchte havezathe Het Hoge Huys te
Ootmarsum bevonden, brengen nu een groot aantal authentieke streekgebonden vakwerkgebouwen de tijd van toen tot leven. Exposities, maquettes en gebruiksvoorwerpen vertellen over het leven zoals zich dit gedurende vele eeuwen in deze regio voltrok. Demonstraties van oude ambachten,
rondleidingen en sagenvertellingen staan borg voor een levend museum.

Horeca langs de route
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De Watermolen
Schiphorstdijk 4, Denekamp
Tel. 0541-351372
www.watermolen-singraven.nl
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Koffie- en theehuis ‘t Stekkie
Hamsweg 1, Rossum
Tel. 0541-625529
www.koffietheehuisstekkie.nl
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Havezathe het Everloo
Everloostraat 16, Rossum
Tel. 0541-626028
www.heteverloo.nl
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Restaurant de Stiftsschuur
Het Stift 13, Weerselo
Tel. 0541-661420
www.restaurantdestiftsschuur.nl
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Havezathe het Everloo
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Gasterij Oatmössche
VVV Ootmarsum-Dinkelland
Commanderieplein 3-4, Ootmarsum
Tel.0541-291330
VVV Denekamp
www.oatmossche.nl
Oldenzaalsestraat 39, Denekamp
Tel. 0541-355752
VVV Ootmarsum
Markt 9, Ootmarsum
Tel. 0541-291214
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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.
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U kunt deze route starten bij de VVV Ootmarsum en bij de
VVVDenekamp. Als u start vanuit Ootmarsum begint uw route
69 , begint u in Denekamp dan kunt u starten bij
bij knooppunt 69
53 .
knooppunt 23 of 53
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We willen u met deze fietsroute graag kennis laten maken met
een aantal prachtige historische gebouwen en landgoederen
in de omgeving van Ootmarsum en Denekamp. De route leidt
u door het Landgoed Singraven en Het Everloo en langs het
sfeervolle Stift bij Weerselo. Geniet van de mooie natuur en rust
van het Twentse platteland.
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Knooppunten:
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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.
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