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KASTEEL BENTHEIM
1000 jaar oude hoogteburcht44 KM

bezienswaardigheden 
langs deze route

          Klöpkeshoes
Een Klöpkeshoes is een woning van een ‘klöpke’, een ongehuw-
de vrouw, die veel tijd doorbracht met bidden. In roerige tijden 
van het christendom riep zij de rooms-katholieken op tot het 
bijwonen van geheime kerkdiensten, die waren in die tijd name-
lijk verboden. Zij deed dat door op de deuren van de woningen 
te kloppen, vandaar de naam ‘klöpke’ en ‘klöpkeshoes’ voor hun 
eigen onderkomen. 

          Jan Wesselinkhoes
Dit is een zogenaamd ‘Los Hoes’. Los hoes betekent open huis: 
de bewoners en het vee leefden samen onder een dak. Het type 
is rond 1100 ontstaan en kwam nog tot rond 1900 voor in de 
Achterhoek en Twente. De boerderij is in handen van Staats-
bosbeheer en wordt tegenwoordig vaak gebruikt voor familie-
feesten, vergadering of als trouwlocatie. 

          Steengroeve Gildehaus
Al sinds de 11e eeuw wordt hier zandsteen gedolven. De vorst 
van Bentheim en Steinfurt bezat in de hoogtijdagen maar liefst 
22 steengroeven. Ook nu wordt er nog steeds zandsteen ge-
dolven in de steengroeve bij Gildehaus. Veel gebouwen zijn 
gemaakt van Bentheimer zandsteen. Het kasteel van Bent-
heim is  van Bentheimer zandsteen, maar ook veel kerken in 
de omgeving zijn hiervan gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn 
de kerken van Oldenzaal, Denekamp en Tubbergen. Maar ook 
buiten Twente kom je het Bentheimer zandsteen regelmatig 
als bouwsteen tegen, bijvoorbeeld bij het Paleis op de Dam in 
Amsterdam.

          Kasteel Bentheim
Het kasteel Bentheim is de grootste hoogteburcht van Noord-
west-Duitsland en werd voor het eerst in het jaar 1050 vermeld. Een 
hoogteburcht is gebouwd op een natuurlijke hoogte, deze plek is ge-
kozen omdat een bouwwerk op een heuvel beter te verdedigen is.  Al 
meer dan vijf eeuwen is het complex in het bezit van de graven en vor-
sten zu Bentheim und Steinfurt. 
In de 18e eeuw werden op tal van plaatsen kastelen in barokke stijl 
verbouwd. In het verzwakte graafschap Bentheim ontbrak het ech-
ter aan geld. Het is vooral hieraan te danken dat de middeleeuwse en 
vroegmoderne bouwdelen van kasteel Bentheim bewaard zijn geble-
ven. Binnen de dikke zandstenen muren ligt een compleet dorp. Met 
vierkante kruittoren, donjon, imposant poortgebouw, kerk, arsenaal, 
vorstelijke woonvertrekken, middeleeuwse façade met neogotische 
ramen, boomgaard en binnenplaats met bogengalerij, begroeid met 
bloeiende klimop.

        Kuuroord Bad Bentheim
De Bentheimer Mineralthermen met haar geneeskrachtige zwavelhou-
dende bronnen is prachtig gelegen middenin het Bentheimer Wald. Dit 
bos wordt beschouwd als één van de best bewaarde oorspronkelijke 
(oer-)bossen in het grensgebied. Delen dateren nog uit de middel-
eeuwen.

VVV Ootmarsum-Dinkelland

VVV Denekamp
Nicolaasplein 8, Denekamp
Tel. 0541-355752

VVV Ootmarsum
Markt 9, Ootmarsum
Tel. 0541-291214 

Centrum Denekamp
diverse horeca adressen 

Centrum Bad Bentheim
diverse horeca adressen 
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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. meer fietsroutes verkrijgbaar bij VVV Ootmarsum-Dinkelland
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Bad Bentheim

Het stadje Bad Bentheim, net over de Duitse grens, heeft lange 
tijd nauwe banden gehad met Nederland. Vanaf 1588 was het ver-
bonden met de Republiek der Verenigde Nederlanden. Lange tijd 
was het Nederlands de ambtelijke-  en onderwijstaal. Maar vanaf 
1824 werd het Nederlands afgeschaft en ging men over op het 
Hoogduits. Vanaf 1711 werden geneeskrachtige zwavelbronnen 
ontdekt en werd het een erkend kuuroord (heilbad). Bentheim 
werd vanaf die tijd ‘Bad Bentheim’ genoemd. In deze route kom je 
langs het Kurpark, gelegen in het Bentheimer Wald. De fietsrou-
te naar Bad Bentheim is grotendeels vlak, alleen in het stadje 
Bentheim richting knooppunt 26 loopt de route behoorlijk steil 
omhoog. Hier is het advies om  met de fiets aan de hand richting 
de burcht boven op de heuvel te lopen. 

De gehele route is te volgen via het 
Fietsroutenetwerk Overijssel en het 
daarop aansluitende Duitse Fiets-
knooppuntensysteem. Dit wijkt soms
iets af van het Nederlandse systeem. 
Zo zul je onderweg geen bordjes zien 
met de tekst “u nadert knooppunt...” 
maar volg je de witte bordjes met 
een groene fiets. 
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