
FIETS DOOR DE    

WERELD VAN KUNST-

SCHILDER  

JONGKIND  

—  GRATIS  — 

Deze landelijke fietstocht 
in Twente voert je door 
het prachtige groene en 
ongerepte landschap in 
de omgeving van Lat-
trop. Je fietst onder an-
dere door het vogelpa-
radijs de Ottershagen, 
het fraaie natuurland-
schap van de Bergven-
nen, de Duitse grens en 
je ontmoet prachtige 
panden zoals een eeu-
wenoude Havezate en 
verschillende molens. 
Kortom een prachtige 
route geschikt voor zo-
wel de gevorderde fiet-
ser als gezinnen.  

LATTROP 

DE GEBOORTEPLAATS VAN  

JONGKIND 

 

Johan Barthold Jongkind, hij 
was één van de grootste schil-
ders van Overijssel. Geboren in 
Lattrop! Vele van zijn werken 
hangen in musea zoals het 
Louvre en daar zijn wij natuur-
lijk trots op!  

 

 

Bedrijven in Lattrop 
 

Overnachten 

www.deoaleschool.nl 

www.rammelbeek.nl  

www.bossem.nl 

www.ervewezenberg.nl 

www.mossems.nl 

www.debergvennen .nl 

www.holtweijde.nl 
 

Eten & drinken 

www.gasterijdesmid.nl 

www.eetgelegenheidtijdloos.nl 

www.bakkerijbrunninkhuis.nl 
  

Overig 

www.broeninktweewielers.nl  

www.cosmossterrenwacht.nl 

www.meyboom.nl 

www.tipistaarten.nl  

www.raymondseiger.nl  

www.warmes.nl 

www.roelinkveldhuis.nl  

www.autobedrijftijink.nl 

www.stalhofstee.nl 

www.deschuurmanhoeve.nl 

www.dehoaltmarke.nl  

www.niehofbv.nl 

 www.groener-elektrotechniek.nl 

www.loonbedrijfwassink.nl  

LEKKER FIETSEN! 

 

Jongkind schilderde geweldige 
schilderijen! Zoals hieronder 

“Wintergezicht met schaatsers”.  
te zien in Teylersmuseum. 

WINACTIE!  

 

Een leuke prijs winnen? Vergeet 
dan niet onderweg foto’s te ma-

ken voor de facebook van   
buurtschapsraad Lattrop-

Breklenkamp! 

KORTING! 

 

Vergeet niet bij de hiernaast    
dikgedrukte bedrijven te vragen 

naar hun Jongkind special!  
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DE BAKSPIEKER 

Op boerenerven staan nog vaak 
‘bakspiekers’ (bakhuizen). In Lattrop 

Breklenkamp staat een heel bijzonde-
re. Door het dak van de bakspieker 

uit 1738 op het erf van familie Helman 
groeit een meer dan 300 jaar oude 

eik. De omvang van de boom neemt 
jaarlijks toe en de pannen schuiven 

BEZIENSWAARDIGHEDEN 

LANGS DE ROUTE 

1 

 

KASTEEL HAVEZATE 

Kasteel havezate Breckelenkamp 
heeft van de 3 nog bewaard geble-
ven havezaten in Noordoost Twente 
het meest zijn originele staat behou-
den. De tumultueuze geschiedenis 

gaat terug tot diep in de middeleeu-
wen. Ook de 18e-eeuwse vakwerk-
schuur en de begraafplaats op het 

landgoed hebben de status van    
rijksmonument.  
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MOOISTE EIK 

Deze eik was nog maar klein toen 
Jongkind was geboren, maar kijk tot 

wat een prachtige boom hij is         
uitgegroeid. 
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DE VOGEL HUT 

De Ottershagen en de Bergvennen 
zijn rijk aan weidevogels. Vrijwel alle 
soorten die hier komen horen thuis in 

dit gebied. Vogels zoals de Kievit, 
scholekster, grutto, gele kwikstaart en 
de slobeend broeden er. Dit is uniek 
in Twente en komt ook in Overijssel 

bijna nergens voor.  
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STERRENWACHT 

In Lattrop is Cosmos Sterrenwacht 
gevestigd. Voorheen genaamd de 

Volkssterrenwacht Twente opgericht 
door Hennie Gosemeijer. Hij was de 

pionier die in de jaren ’60 van de vori-
ge eeuw de sterrenwacht bouwde. In 
1991 verhuisde de sterrenwacht naar 
Lattrop en beschikt nu over een film-

zaal, planetarium en een                
observatorium.  

 

RIVIER DE DINKEL 

Jongkind schilderde graag langs de 
waterkant. Helaas heeft hij de Dinkel, 

zoals deze nu door het landschap 
meandert, nooit gezien. Anders was 

deze vast door hem geschilderd. 

 

JONGKIND 

Op de plek waar vroeger het geboor-
tehuis van Jongkind stond (bij de 

hoek van de Frensdorferweg en de 
Breemorsweg) is een monumentaal 

gebouwtje neergezet in Saksische stijl. 
Met daarin drie panelen waarmee 
het leven en het werk van de kunst-

schilder Jongkind wordt belicht. 

6 

11 

 

DE BERGVENNEN 

Beslist een aanrader om even te be-
kijken. Het mooiste is om even af te 
stappen van je fiets en een wande-
ling te maken in deze geweldige na-

tuur.  
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SPEELTUIN 

Met de kinderen op pad? Dan is dit 
een leuk plekje om uit te rusten. Op 

de grens van Nederland en Duitsland 
bevindt zich een leuk speeltuintje. 
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NORDHORN 

Waterstad Nordhorn is leuk om een 
keer te bezichtigen. Er is ook een mo-

gelijkheid om op de Vechtesee te 
waterfietsen (dit wijkt wel af van de 

route). 

 

DE MOLEN 

Jongkind was gek op molens. Op 
veel van zijn doeken komen molens 

voor. De mooiste molen staat natuur-
lijk midden in Lattrop! Ooit kocht me-
neer Oortman voor 1400 gulden deze 
uit 1779 stammende molen, die nog 

steeds draait en regelmatig            
toegankelijk is. 

 

DE KERK 

Naast een kerk is dit ook het museum 
van Lattrop-Brekkelenkamp! Jongkind 

is hier zeker niet vergeten! Kom snel 
kijken en laat je verassen! 

 

Belangrijk om te weten: 

- De route kunt u op elke plek starten.  

- U kunt zelf bepalen of u de binnen 

  doorweggetjes neemt of de lange   

  route.  

- Als u via 83 bij 85 aankomt dient u  

  de kruising niet over te steken.  

- Bij punt 11 is een kleine omleiding  

 

Legenda 
 

 Fietsroute knooppunt 

 

 Jongkind fietsroute 

 

   Bezienswaardigheid 
 

  Horecagelegenheid 
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WATERMOLEN LAGE 

De watermolen werd in 1270 voor het 
eerst genoemd in de geschriften en is 
tegenwoordig in de zomer elke zater-

dag te bezichtigen tussen 14u-17u. 
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