45 KM

LANDGOED-COULISSELANDROUTE
de mooiste plekjes langs de houtwallen

BEZIENSWAARDIGHEDEN
LANGS DEZE ROUTE
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Schuivenhuisje

Langs het Almelo-Nordhorn kanaal staat een merkwaardig smal gebouwtje.
Gebouwd in 1887 toen de scheepvaart op het kanaal nog groeiende was.
Het regelde de waterstand van het kanaal met behulp van de Dinkel, die
hier onder het Kanaal Almelo-Nordhorn doorstroomt.
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Het Stift

Het Stift is een oud beschermd dorpsgezicht met als middelpunt een beeldschoon
kerkje. Ooit woonden hier de Stiftsjuffers, ongehuwde adelijke dames die in kloosterlijk verband samenwoonden en werkten. Op deze locatie vindt elk jaar het Stiftfestival plaats met kleinschalige klassieke concerten onder de muzikale leiding van
de internationaal bekende violist Daniel Rowland, die hier op Het Stift is opgegroeid.

Singraven

Landgoed Singraven bestaat uit een statig huis, watermolen, park en arboretum, dat op gezette tijden te bezoeken is. 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. Wist u dat
de watermolen van Singraven op het doek is vereeuwigd door de schilder
Jacob van Ruisdael en dat het doek tegenwoordig in de Londense National
Gallery hangt? Meindert Lubbertzoon Hobbema, een leerling van Ruisdael
schilderde dezelfde watermolen, zijn doek ‘Le moulin à eau’ hangt in het
Parijse Louvre.
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Havezathe het Everloo

Een oude havezate in de buurtschap Volthe, die door de jaren heen is uitgebouwd
tot een soort jachtslot, een Bouwhuys (boerderijgebouw met stallen) een schuur en
een hoender en bakhuis. Er is nu een restaurant in gevestigd.
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De Postelhoek
Laagsestraat 56, Ootmarsum
Tel. 0541-293105
www.postelhoek.com
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De Watermolen
Schiphorstdijk 4, Denekamp
Tel. 0541-351372
www.watermolen-singraven.nl
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Commanderieplein met Openluchtmuseum
Ootmarsum en brouwerij Othmar

Waar eens de Ridders van de Duitse Orde van de Commanderie Ootmarsum zetelden is het Commanderieplein verrezen. Aan dit plein ligt het Openluchtmuseum
Ootmarsum waar u een groot aantal authentieke streekgebonden vakwerkgebouwen kunt bekijken en u kunt een bezoekje brengen aan de brouwerij Othmar en het
ambachtelijk gebrouwen bier uit Ootmarsum proeven.

Havezathe het Everloo
Everloostraat 16, Rossum
Tel. 0541-626028
www.heteverloo.nl
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Koffie- en theehuis ‘t Stekkie
Hamsweg 1, Rossum
Tel. 0541-625529
www.koffietheehuisstekkie.nl

6

Restaurant de Stiftsschuur
Het Stift 13, Weerselo
Tel. 0541-661420
www.restaurantdestiftsschuur.nl
Gasterij Oatmössche
Commanderieplein 3-4, Ootmarsum
Tel.0541-291330
www.oatmossche.nl

VVV Ootmarsum-Dinkelland
VVV Denekamp
Oldenzaalsestraat 39, Denekamp
Tel. 0541-355752
VVV Ootmarsum
Markt 9, Ootmarsum
Tel. 0541-291214

fietsen

LANDGOED-COULISSELANDROUTE

www.ootmarsum-dinkelland.nl

LANDGOED-COULISSELANDROUTE

45 KM

LANGS MONUMENTALE PARELS

1

5
6

ONTSTAAN COULISSELANDSCHAP
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Het coulisselandschap is te herkennen aan kleine lapjes grond met
daaromheen rijen bomen en houtwallen, afscheidingen die bestaan uit
een mix van struiken en bomen. Het is een landschap dat al honderden
jaren bestaat. Op de Twentse zandgronden weidden de boeren vroeger
hun vee rondom de beken waar de grond veel natter was. Om het vee
op de plek te houden werden deze weiden omzoomd met houtwallen
en heggen. Tijdens een tocht door het coulisselandschap zie je achter
de houtwallen en heggen een landschapselement verdwijnen en even
later weer verschijnen, net als bij een toneel met coulissen...vandaar
de naam.
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.
Als u start vanuit Ootmarsum begint uw route bij knooppunt 69, in
Denekamp kunt u starten bij knooppunt 23,
Tijdens deze fietstocht fietst u niet alleen door het prachtige coulisselandschap maar komt u tevens langs 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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meer fietsroutes verkrijgbaar bij VVV Ootmarsum-Dinkelland

OLDENZAAL
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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