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Hotel Restaurant “Tante Sien” 
Denekamperweg 210 
7661 RM Vasse 
0541 680208 
 

Fietsroute vanaf Hotel-Restaurant “Tante Sien”; 

lange fietsroute ongeveer 60 km. 

 

“Wat leu mött zo nöadig noar ’t boetnlaand, 
mer ze wett nich woar Twente lig” 

 
AFKORTINGEN: 

ri        =   richting 

LA     =   linksaf 

RA     =   rechtsaf 

RD     =   rechtdoor 

pad.    =   paddestoel   

splitsing:          een weg splitst zich in 2 of meer wegen 

T-splitsing:      dit is einde weg en je komt uit op andere weg; je kunt  

                        dan LA of RA 

Driesprong:     er zijn 3 wegen die samenkomen op één punt 

Wanneer niets staat aangegeven altijd de weg blijven volgen! 

 

     “Tante Sien” is óók startpunt van de lange fietsroute! 
 
     Start bij Hotel Restaurant “Tante Sien” 

01 met de rug naar Hotel Restaurant “Tante Sien” gaan we op pad en  

     wel RA, Denekamperweg; 

02 direkt na bosje, bij 3-sprong LA, we gaan het stiltegebied in, 

     Oosterveldsweg; 

03 deze verharde Oosterveldsweg steeds blijven volgen; aan het einde  

     gaat de weg over in fietspad; 

04 bij T-splitsing met fietspad gaan we RA Höllweg; 

05 bij T-splitsing met verharde weg en pad. 23320 LA ri Ootmarsum;  

06 bij T-splitsing en oude pad. RA ri Ootmarsum, Wittebergweg; 
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“’t Leaven is as ’n keenderhemd, meestieds te kort!” 
 

07 bij 3-sprong en pad. 22201 LA (haaks terug), Nutterseweg  

     ri. Ootmarsum; 

08 Nutterseweg rechts aanhouden; 

     links moderne schuilhut 
09 bij 3-sprong, met bord IJsboerderij, RD de weg vervolgen, 

     Nutterseweg; 

    rechts Vlasbeekdal 
10 bij 3-sprong en pad. 22208 RA ri Ootmarsum, Nutterseweg; 

     “Ootmarsum” 
11 PAS OP: 100 m verder direkt ná oude boerderij, klein fietspad 

     RA, (Moerbekkenkamp), we gaan RD en wandelen onder de 

     weg door; 

12 bij T-splitsing RA, Denekamperstraat, nu steeds RD, Marktstraat; 

     links: galerieën  
13 bij Markt en T-splitsing LA, Kerkplein; 

14 we komen via Kerkplein achter de kerk; 

     achter de kerk LA en 100 m verder aan rechterkant het  
     Schoolmuseum 
15 nu gaan we RA, kerk ligt rechts van ons, we maken rondje om de 

     kerk via Kerkplein; 

     RD naar het openluchtmuseum 
16 nu bij 3-sprong RD, (rechts restaurant “’t Pläske”), Dwarsstraat; 

17 bij T-splitsing LA, Grotestraat, nu steeds RD; 

18 bij T-spitsing LA ri Weerselo, Oldenzaalsestraat; 

19 bij 4-sprong en stopbord RD; 

     rechts de molen 
20 bij “soort” rotonde RA ri Weerselo en direkt weer RA,  

     Zonnenbergweg;  

21 bij 4-sprong Zonnebergweg RD; 

     rechts bij de bomen: Het Boakerstuk in de Ageler Es 
22 deze Zonnenbergweg steeds RD volgen ri. Kerktoren Reutum;  

23 Pas Op: direkt (100 m) nadat de weg een scherpe bocht naar links  

     maakt, bij kruisbeeld RA, Ikinkstraat; 
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“Nem ’t leaven nich te zwoar iej komt der toch nich leavend 
oet!” 

 

24 bij T-splitsing RA, Kerkstraat; 

25 bij rotonde RD fietspaal ri Mander, FJ Groothuisweg; 

26 bij 3-sprong RD, FJ Groothuisweg; 

27 bij 3-sprong weer RD, FJ Groothuisweg; 

     “Haarle” 
28 bij 4-sprong LA, Snoeymansweg; 

29 bij 3-sprong RD; 

30 bij 3-sprong LA, Westermatenweg; 

31 bij T-splitsing RA, Reutumerweg; 

32 bij 4-sprong LA, Wieschertsweg; 

33 bij 3-sprong RD, Wieschertsweg; 

34 bij 4-sprong RA, Lansinksweg, verharde weg wordt fietspad; 

     links de eewenoude Kroezeboom met de kapel 
35 bij voorrangsweg en T-splitsing RA, Oldenzaalseweg; 

36 ná ruim 100 m LA voorrangsweg oversteken en bij pad. 22188 RD 

     ri. Borne, Herinckhaveweg; 

37 vóór Havezathe Herinckhave links aanhouden; 

      rechts watermolen  
38 zandweg tot voorrangsweg, T-splitsing en pad. 22186 dan RA 

      ri. Albergen; 

39 bij 4-sprong RD, fietspad volgen langs Ootmarsumse weg;  

     rechts ligt de Fleringermolen of Vrielinks Mölle 
40 na de molen, de 2

e
 weg RA (net vóór de bushalte),  

     Steenkampsweg, nu steeds RD; 

41 bij voorrangsweg en 4-sprong LA, fietspaal ri Albergen (over het  

     fietspad langs de grote weg); 

42 na ruim 100 m bij kruisbeeld RA, Roombergweg; 

43 bij “gekke” 4-sprong RD, Bakenweg; 

44 bij 5-sprong (incl. 2 keer onverharde weg) RD; 

45 bij 3-sprong LA (haaks terug), Schopmansweg; 

46 deze Schopmansweg steeds RD volgen tot voorrangsweg, deze  

     oversteken en RD, Braakvenweg; 
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Wat leu gebroekt ’n kop allenig um ’n hood op te zetten! 
 

47 bij T-splitsing LA en links liggen de mooie terrassen van: 

     Landhotel-Restaurant “‘t Elshuys” 
48 met de rug naar de ingang van het Hotel-Restaurant “’t Elshuys”  

     RA en bij 3-sprong RD, Gravendijk; 

49 bij 4-sprong en pad. 64213 RD ri Almelo, Gravendijk; 

50 LA over het kanaal en direkt weer LA, fietspad langs kanaal,  

     Kanaal ZZ, steeds kanaal ZZ volgen; 

51 bij pad. 64215 RD ri Albergen langs kanaal; bij waterval verharde  

 weg oversteken en fietspad RD langs kanaal vervolgen; 

52 bij voorrangsweg, deze grote weg oversteken en RD, kanaal  

     vervolgen, kanaal ZZ / Zondermansweg; 

53 bij pad. 64455 RD, fietspad langs kanaal blijven volgen,  

     Kanaal ZZ; 

54 we gaan bij brug en pad. 66357 langs kanaal RD, ri Fleringen, 

     Rikkenspoelsweg; 

55 bij pad. 64456 Rikkenspoelsweg rechts aanhouden en kanaal 

     verlaten, ri Saasveld, Rikkenspoelsweg wordt Bellinckhofweg; 

56 bij 4-sprong en pad. 64460 RD, Bellinckhofweg vervolgen 

     ri. Weerselo; verharde weg wordt later fietspad en dan weer  

     verharde weg; 

57 bij pad. 66299 op 4-sprong (incl. fietspad) fietspad RA langs de  

beek, ri Weerselo; 

58 bij brug en bankje fietspad links aanhouden; 

59 over de brug, verharde weg, Stempelsdijk; 

60 op 3-sprong LA, de Beekdorpweg volgen tot voorrangsweg; 

61 op voorrangsweg LA, fietspaal ri. “Het Stift”; 

62 na 200 m en 2 boerderijen, RA over het voetpad wandelen; 

     dit wandelpad RD volgen; voorbij de Stiftsschool linksom; 

63 langs de Stiftskerk naar de Stiftsschuur en het terras: 
     Het mooie Stiftskerkje en restaurant de Stiftsschuur vormen samen met de 
     opnieuw gebouwde Stiftshuizen een mooi herinnering aan het kloosterleven   
     dat hier in de 12e eeuw begon. Onder Stift werden die geestelijke stichtingen  
     verstaan, waarin alleen  ongehuwde dames uit de adel werden toegelaten. 
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“Wat leu versliet ’n moond eer as ‘tgat”    
 

64 met de rug naar de kerkdeur gaan we weer op pad; 

65 op wandel 4-sprong RD; 

66 links Parkeerplaats en dan bij T-splitsing RA; 

67 bij 3-sprong LA, doorgaand verkeer, Rudolph Wilminklaan;  

68 over de brug tot voorrangsweg, dan RA, ANWB-bord ri Weerselo; 

     stukje over de grote weg fietsen;  

69 gevaarlijke snelweg oversteken en dan direkt bij T-splitsing en  

     fietspaal LA ri Almelo, Abdijweg, deze B-weg blijven volgen; 

70 vóór de molen ( “De Vier Winden”) en camping bij de 3-sprong 

     en pad. 22361 RA ri Ootmarsum, Kleijsenweg; 

71 na 100 m bij pad. 24814 LA, verhard fietspad, Oude Bornsedijk;  

72 bij pad. 22181 en op T-splitsing van fietspaden RA, ri Ootmarsum;  

     dan direkt bij pad. 22180 weer LA over de brug; hierna direkt weer 

     RA en dan weer LA, fietspad Oude  Bornsedijk vervolgen; 

     links zeer oude sluis in kanaal Almelo-Nordhorn 
73 fietspad wordt later verharde weg; 

74 bij 3-sprong RD, Oude Bornsedijk;  

     weg gaat later over in onverhard fietspad; 

75 bij pad. 22179 RA en direkt weer LA, Oppersveldweg, ri Nutter; 

76 bij 4-sprong RD, verharde weg gaat over in fietspad; 

     “Oppersveld” 
77 bij pad. 22174 en bij splitsing van fietspaden rechts aanhouden,  

     ri. Kuiperberg; 

     “vals plat” 
     fietspad gaat over in verharde weg; 

78 bij verharde 3-sprong en bankje LA;  

79 bij stopbord Almelosestraat oversteken en RD, fietspaal  

     ri Nutter, Tubbergerdijk; 

80 deze Tubbergerdijk links aanhouden tot 4-sprong en pad. 22161  

     dan RA ri Nutter, Steenbergweg; 

81 bij 4-sprong (incl. fietspad) RD, Steenbergweg; 

82 bij voorrangsweg en pad. 22199 fietspad LA ri Nutter, Vasserweg; 

83 na 80 m en pad. 22200 RA ri Nutter, deze Nutterseweg volgen; 
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“Iej könt oe pas joonk veulen a’j oald bint en dan is ’t te laat!” 
 

84 bij 3-sprong en pad. 22201 rechts aanhouden ri Oud-Ootmarsum,  

     Nutterseweg; 

85 bij 3-sprong deze Nutterseweg rechts blijven volgen; 

     links moderne schuilhut 
86 bij 3-sprong met Dalweg LA, Dalweg ri IJsboerderij,  
     rechts ligt de IJSBOERDERIJ,    altijd open;    bezichtiging bij het maken van  
      ijs op dinsdagen en wel de laatste dinsdag in    juni; verder alle dinsdagen in  
      juli, augustus en de eerste dinsdag in september    en wel om 12.00, 13.00 etc. 

87 met de rug naar het terras gaan we weer RA; 

     harde weg wordt stukje (200 m) onverhard;  

88 op T-splitsing verharde weg RA, Wittebergweg; 

89 bij 3-sprong en pad. 22207 LA, fietspad Blauwe weg ri Bronnen; 
     “Springendal” 
      later zien we rechts 2 keer een grafheuvel; 
      Het Springendal is een erosiedal uit de laatste ijstijd; het is genoemd naar de  
      sprengen, dit zijn kleine bronnen, waaruit grondwater naar de oppervlakte 
      komt. 

90 We gaan verder over de beek en fietspad links aanhouden; 
      rechts 2 dikke stenen; hier kun je aan de linkerkant een mooie korte  
      wandeling naar de bronnen maken; 

91 bij pad. 22206 en 4-sprong van fietspaden RA, ri Ootmarsum,  

     Mosbeekweg; 

92 bij T-splitsing met verharde weg en pad. 22212 verharde weg LA; 

93 bij 4-sprong RD, Bouwmanweg 2 (verboden voor auto’s); 

     grenspaal 77 
94 over 2 betonnen stroken nemen we later de asfaltweg rechtsom; 

     nog ruim 2 km is het naar het idyllisch gelegen Café Caspar ! 
95 verharde 3-sprong RD, Uelserdiek; 

96 bij 3-sprong RD, Uelserdiek vervolgen; 

97 bij stopbord en 4-sprong LA, Hesingerstrasse; 

     vals plat 
98 bij 3-sprong RD weg vervolgen; 

     Hesingen 
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“Iej könt oe pas joonk veulen a’j oald bint en dan is ’t te laat!” 
 

99 bij pad. 66843 en “gekke” 4-sprong (incl. kleine asfaltweg) RA,  

     ri Uelsen, Zum Lönsberg; 

    200 m verder ligt het idyllisch gelegen Café Caspar in Hesingen 
     Café Caspar in Hesingen (DE) voor Kaffee mit Kuchen! 
100 met de rug naar de parkeerplaats van Caspar LA en direkt bij 

       3-sprong en fietspaal ri Vasse, Höcklenkamperstrasse; 

101 bij 3-sprong LA, Buchenweg; 

102 bij T-splitsing met voorrangsweg LA, Hesingerstrasse; 

103 ná 150 m en bij pad. 66843 en “gekke” 4-sprong RA,  

       kleine asfaltweg opfietsen; 

104 bij de nieuwe schuilhut gaan we RD langs het rechter hek; 

       even verder ligt links grote grensstreen; Hesingen- Hezinge 
105 ná de steen RD en later bij 3 sprong links aanhouden; 

106 we verlaten Hügelgräberheide en gaan nu door het Springendal, 

       we gaan door het hek en over asfaltweggetje RD; 

       rechts heidevelden met schaapskudde 
107 bij T-splitsing RA, Hooidijk; 

108 deze verharde Hooidijk steeds blijven volgen,  

       later gaan we over het fietspad langs deze Hooidijk; 

109 bij 4-sprong (incl. kleine asfaltweg) en pad. 64329 RD ri Vasse; 

      Vasse 
110 bij T-splitsing en pad. 22193 ri Ootmarsum, Denekamperweg; 

       rechts ligt Hotel Restaurant “Tante Sien” met het mooie  
       terras; 
 

“’n Gleasken op zien tied hoaldt de mot oet ‘t lief” 
 
en 
 

 “ Iej mag hier  opscheppen a’j maor honger hebt!” 
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