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langs deze route

Huis Singraven 
Het Landgoed Singraven wordt al voor het eerst 
genoemd in 1381 als agrarische boerenhofstede ‘Hof 
ten Singraven’, die in eigendom was van de bisschop 
van Utrecht. Tot de vele eigenaren in de loop der 
eeuwen behoorden Frederik van Twickel, het Convent 
der Derde Orde van Sint Franciscus (die het 10 jaar 
gebruikte als klooster), de graaf van Bentheim, Gerhard 
Sloet, Mark Anton Markies de Thouars en mr. Johannes 
Theunis Roessingh Udink. Huis en Landgoed worden 
nu beheerd door de Stichting Edwina van Heek, die het 
landgoed kreeg van de laatste particuliere eigenaar mr. 
Willem Frederik Jan Laan. Het huis bezit een waarde-
volle kunstverzameling, waaronder meubels, schilderij-
en, porselein en vele in leer gebonden boeken. 

Schuivenhuisje
Het schuivenhuisje is een wat merkwaardig smal 
gebouw. Deze stuw met bijzondere stalen schuivencon-
structie regelt de waterstand van het kanaal met behulp 
van de Dinkel, die hier onder het Kanaal Almelo-Nord-
horn 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. 
Je kunt via een wandelpad en bruggetje ook langs de 
achterzijde van het schuivenhuisje lopen. 

 

Mauritsbrug Beuningen
Op de plek waar in de tachtigjarige oorlog (1597) 
Prins Maurits met zijn leger over de Dinkel trok, 
kunnen we nu ook weer de Dinkel oversteken. De 
Mauritsbrug is in 2010 nagebouwd op een plek enkele 
honderden meters stroomopwaarts. De eenvoudige 
voetbrug werd naar Maurits vernoemd. Ten tijde van 
de tachtigjarig oorlog moest Maurits met maar lieftst 
negenduizend manschappen en zestienhonderd paar-
den hier het riviertje de Dinkel over, geen eenvoudige 
klus.

De VVV Ootmarsum-Dinkelland heeft deze wandelroute met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid gemaakt. De VVV Ootmarsum-Dinkelland 
aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuis-
theden of onvolkomenheden in deze route.
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De VVV Ootmarsum-Dinkelland heeft deze wandelroute met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt. De VVV Ootmarsum-Dinkelland aanvaardt
echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden in deze route. 

Je kunt deze route starten bij de Watermolen van Singraven of 
bij museum Natura Docet.  Als je vanaf Singraven begint start 
je bij punt 1, start je vanaf Natura Docet dan begin je bij nr 27

1. Vanaf parkeerplaats Singraven rechtsaf, Schiphorstdijk 
2. Bij het Almelo-Nordhornkanaal over de brug, rechtsaf, 

Harseveldweg
3. Langs het schuivenhuisje, bij voorrangsweg oversteken 

en rechtsaf op het fietspad. Daarna direct linksaf langs 
de andere kant van het kanaal lopen, Japinkskampweg

4. Na ruim 300 mtr. rechtsaf bospad in
5. Bospad naar rechts aanhouden
6. Na ruim 200 mtr. op T-splitsing linksaf
7. Na 145 mtr. bospad naar rechts nemen
8. Na 180 mtr. op driesprong rechtsaf bospad nemen
9. Bij voorrangsweg aangekomen oversteken en rechtdoor 

de Kasteellaan inlopen
10. Na de 2 stenen vazen linksaf bospad in
11. Na bijna 300 mtr. bospad naar rechts aanhouden
12. Na ruim 500 mtr. kom je op de Molendijk, hier rechtsaf
13. Na 50 mtr. de houten brug aan de linkerzijde oversteken
14. Bospad langs de Dinkel blijven volgen.
15. Na ruim 800 mtr. linksaf de brede Borgbosweg volgen
16. Op ca.70 mtr. vóór de voorrangsweg, fietspad rechts 

aanhouden, via de tunnel wandel je onder de straat door. 
17. Bosweg naar links volgen, langs de Dinkel lopen
18. Bij de Borgbosweg aangekomen, rechtdoor lopen
19. Bij verharde weg Beuningerstraat, linksaf
20. Ruim 600 mtr. rechtdoor, je wandelt door het dorp Beu-

ningen, iets buiten de dorpskern linksaf, pad door een 
weiland volgen, Mauritspad

21. Na 500 mtr. de Mauritsbrug over, linksaf slaan en pad 
langs de Dinkel volgen

22. Na 350 mtr. op de verharde weg rechtsaf, Oude Dijk 
(voor de veiligheid links wandelen)

23. Na 180 mtr. linksaf, Foksweg 
24. Na 1 km, einde Foksweg, linksaf, Oude Dijk
25. Via fietstunnel onder de randweg door
26. Eerste straat linksaf, Everwijnstraat, wordt Slotsdijk
27. Bij voorrangsweg oversteken, rechts aanhouden         

Harwichsdijk volgen
28. Einde weg linksaf, Molendijk
29. De voorrangsweg oversteken, Molendijk blijven volgen
30. Na ruim 1 km. kom je bij het beginpunt, de parkeerplaats 

bij watermolen Singraven.
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