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DE NOABERROUTE
‘Natuurgebied het Lutterzand’ 49 KM

c 2,-
bezienswaardigheden 
langs deze route

Landgoed Singraven 
Het Huis & de Watermolen 
Landgoed Singraven is schitterend gelegen langs de Dinkel dicht 
bij het dorp Denekamp. Op het landgoed staan vele bijzondere mo-
numentale gebouwen, waaronder het statige Huis Singraven, het 
achterliggende Koetshuis en de eeuwenoude watermolen met drie 
raderen. Singraven biedt een veelzijdig landschap met bossen, la-
nen, akkers, weilanden, moerassen, en de steeds aanwezige Dinkel. 
Singraven wordt voor het eerst vermeld in 1381 en het eerste Huis 
Singraven dateert uit 1415.

Schaapskooi Stroothuizen
Weggestopt tussen bossen, vennen en heide ligt de schaapskooi 
Stroothuizen. Het gebied lijkt zo weggelopen uit een sprookje. Scha-
pen lopen er vrij rond en nostalgische lekkernijen maken van een 
bezoek een feest.
 
Natuurgebied het Lutterzand
Voor iedere Twentenaar staat Het Lutterzand synoniem voor plezie-
rige uitstapjes, pootje baden in rivier de Dinkel en het ontdekken van 
de natuur. Verreweg het meest gefotografeerd is de bekende bocht in 
de Dinkel aan de westkant van dit 750 ha grote en uiterst gevarieerde 
natuurgebied. De natuur en het glooiende landschap is gevarieerd 
met dennenbomen, loofbomen, jeneverbessen, zandverstuivingen 
en heidevelden. Het is ook een hemel op aarde voor tal van vogels 
en de oever van de Dinkel is het domein van de oeverzwaluw en de 
ijsvogel.
 
 

Het riviertje De Dinkel
De rivier stroomt slingerend door het gebied en zorgt hier en daar voor 
mooie zandstroken en spectaculaire afkalvingen. Centimeter voor centi-
meter knaagt het stromende water hier stukjes van de oever af. Het is 
niet voor niets dat de rivier de Dinkel al in de eerste regel van het Twent-
se volkslied op lyrische toon wordt bezongen. De oevers bieden een 
immense rijkdom aan flora en fauna, waarbij de prachtig gekleurde ijs-
vogel als een soort mascotte mag worden gezien. De Dinkel ontspringt 
net over de grens tussen Coesfeld en Ahaus, doet dan een deel Losser 
en Dinkelland aan, om vervolgens bij het Duitse Neuenhaus uit te mon-
den in de Vecht. Uiteindelijk komt het water in het IJsselmeer terecht.  

Het Arboretum Poort Bulten
Dit is een groot natuurterrein met poelenlandschap van 19 ha. waarvan 
20 ha. worden ingenomen door het Aboretum. Hier bevinden zich 2500 
bomen en heesters, verdeeld over 1000 soorten. Bij iedere boom staat de 
naam vermeld zowel in het Nederlands alsook in het Duits en in het Latijn. 
Ook wordt de familie vermeld waartoe de boom behoort. Het Aboretum kan 
gezien worden als een park wat in ieder jaargetijde te bezoeken is.
Het informatiecentrum op het terrein geeft wisselende tentoonstellingen. 
Tevens laat het bijbehorende bijenhuis zien hoe de insecten hier leven.
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Horeca langs de route
Restaurant Watermolen Singraven
Schiphorstdijk 4, Denekamp
Tel. 0541-351372
www.watermolen-singraven.nl 

Denekamp
Nicolaasplein te Denekamp
diverse restaurant en eetcafé’s

VVV Ootmarsum-Dinkelland

VVV Denekamp
Oldenzaalsestraat 39, Denekamp
Tel. 0541-355752

VVV Ootmarsum
Markt 9, Ootmarsum
Tel. 0541-291214 

Schaapskooi Stroothuizen
Stroothuizerweg 37, Denekamp
Tel. 0541-625832
www.stroothuizen.nl 

Pannenkoekhuis de Stroper
Bentheimerstraat 25, De Lutte
Tel. 0541-551515
www.pannenkoekhoes.nl



                                
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

Natuurgebied het Lutterzand
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 de VVV Ootmarsum. Uw route start 
bij knooppunt         

Startend vanuit het stadje Ootmarsum komt u via het  
Landgoed Singraven, in Denekamp. Vervolgens fietst u door 
zandverstuivingen, heide en bossen. Voor iedere Twentenaar 
staat ‘Het Lutterzand’ synoniem voor plezierige uitstapjes, pootje 
baden in rivier de Dinkel en het ontdekken van de natuur.  
Bekijk de eeuwenoude bomen in het Arboretum en geniet van 
de prachtige omgeving van onze ‘Noabers’(buren), De Lutte.  
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Na 46 rechtsaf Rossummerstraat richting het stadje Ootmarsum. 
De route eindigt middenin het stadje. 

10 55

1

58

62

68
19

67

60

22

57

50

   49 KM

1

5

2

3

4

 1

 1

1

3

2

4


