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fietsen
in het spoor van 
‘de Heerlijkheid’ Lage

‘DE HEERLIJKHEID’ LAGE
landschap, flora en fauna 44 KM

BEZIENSWAARDIGHEDEN 
LANGS DEZE ROUTE

       Het Springendal
‘De tuin van Nederland’ luidt de bijnaam van dit stukje Twente. 
Schilderachtige kwelvijvers, watervalletjes en smalle beekjes 
midden in het bos zorgen voor een romantische aanblik. 
Heuvels, weilanden, meertjes, hooilanden, heide en historische 
boerderijen maken het plaatje compleet.

       Lage
In Lage is veel te zien, onder andere de Watermolen uit 1672, dit 
is een dubbele watermolen, die zowel olie kan slaan als graan 
kan malen. Naast de watermolen ligt de voormalige molenaars-
woning. Hierin is nu de Grafschafter Theestube gevestigd. Iets 
verderop kom je in de Eichenallee, hier staan 6 identieke huizen, 
dit zijn de ‘Kommiezenhuuzen’ uit omstreeks 1850. Aanvankelijk 
waren ze bestemd voor personeel van de heren van Lage, later 
woonden er tot aan de Eerste Wereldoorlog douaniers, ook wel 
Kommiezen genoemd.
       
          De  Bergvennen
De Bergvennen is een natuurgebied pal op de grens tussen 
Nederland en Duitsland. Het zijn een aantal kleine vennetjes 
bij elkaar, in Duitsland worden ze de ‘Sieben Seen’ genoemd. 
De zeven vennen zorgen voor een bijzondere sfeer. De stilte,  
weidsheid en de prachtige natuur zorgen ervoor dat je helemaal 
tot rust komt. Het natuurgebied is zo bijzonder dat Europa het 
heeft aangewezen als Natura 2000.

 
        
        Klooster Zusters Franciscanessen 
Verscholen in het groen ligt het klooster van de Franciscanessen van 
Denekamp. In 1875 kwam Zr. Anselma met de eerste drie zusters van 
Thuine (Duitsland) naar Denekamp. In totaal wonen er nog zo’n 52 
zusters in Denekamp. De jongere zusters zijn dagelijks bezig met het 
bijstaan van de oudere zusters, het voortzetten van de zending van de 
Nederlandse provincie, maar ze zijn ook op zoek naar nieuwe vormen 
van spiritueel aanbod.

          Landgoed Singraven
Op het landgoed vind je onder andere het Huis Singraven en de Water-
molens van Singraven. Het huis, zoals het er nu staat, is gebouwd in de 
17e eeuw. Er is nu een prachtige verzameling te zien van meubels uit 
de 17e en 18e eeuw, schilderijen, wandtapijten, porselein, zilver en vele 
in leer gebonden boeken. Iets verderop liggen de watermolens van 
Singraven. De molen op de linkeroever was een koren- en oliemolen 
en de molen op de rechteroever was een pelmolen. De pelmolen werd 
tot 1878 gebruikt en daarna omgebouwd tot houtzaagmolen.  

         Openluchtmuseum Ootmarsum
Waar zich ooit de tuinen van de roemruchte havezathe Het Hoge Huys 
te Ootmarsum bevonden, brengen nu een groot aantal authentieke 
streekgebonden vakwerkgebouwen de tijd van toen tot leven. Expo-
sities en gebruiksvoorwerpen vertellen over het leven zoals zich dit 
gedurende vele eeuwen in deze regio voltrok. Demonstraties van oude 
ambachten en rondleidingen staan borg voor een levend museum.
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De Postelhoek
Laagsestraat 56, Ootmarsum
Tel. 0541-293105
www.postelhoek.com

De Zoeke
Zoekeweg 7, Denekamp
Tel. 0541-351976
www.dezoeke.nl

De Watermolen
Schiphorstdijk 4, Denekamp
Tel. 0541-351372
www.watermolen-singraven.nl

Gasterij Oatmössche
Commanderieplein 3-4
Ootmarsum, tel.0541-291330
www.oatmossche.nl

Centrum Ootmarsum
diverse horeca adressen 

Centrum Denekamp 
diverse horeca adressen

VVV Ootmarsum-Dinkelland

VVV Denekamp
Nicolaasplein 8, Denekamp
Tel. 0541-355752

VVV Ootmarsum
Markt 9, Ootmarsum
Tel. 0541-291214 



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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meer fietsroutes verkrijgbaar bij VVV Ootmarsum-Dinkelland

De Heerlijkheid Lage

In 1638 kocht de toenmalige bezitter van Kasteel Twickel in 
Delden, de Heerlijkheid Lage. Bij de Vrede van Westfalen in 1648, 
toen de grenzen van Europa opnieuw werden getrokken, werd 
Lage vergeten. Hierdoor werd de Heerlijkheid een zelfstandig 
staatje met een eigen rechtspraak. Het hoefde geen belasting aan  
Overijssel of de graafschap Bentheim te betalen. Deze uitzonde-
ringspositie duurde tot maar liefst 1803!

Grote delen van Lage zijn dus al sinds 1638 Nederlands bezit. 
Nadat de laatste eigenaar van deze eigendommen, waaronder 
de watermolen, het landhuis, de kasteelruïne en de voormalige 
landarbeiderswoningen aan de Eichenallee, in 1977 op Kasteel 
Twickel overleed, werd haar eigendom overgedragen aan de 
Nederlandse Stichting Twickel. Deze stichting voert ook nu nog 
het beheer over haar bezittingen in Lage.

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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