Fietsen door het Twentse
Coullissenlandschap

FIETSEND GENIETEN!

Fietsroute naar
Lage (Duitsland)
Ong. 37 km

Bistro-Restaurant
De Zoeke
Heerlijk a la carte dineren in een
natuurlijke ambiance
Rustiek gelegen in het
buitengebied van Twente
Zoekeweg 7 – 7591 NZ Denekamp
Tel: 0541-351976 – info@dezoeke.nl – www.dezoeke.nl

Restaurant “De Zoeke”
Zoekeweg 7 - Denekamp
0541-351976 - www.dezoeke.nl - info@dezoeke.nl
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een weg splitst zich in 2 of meer wegen
dit is einde weg en je komt uit op andere weg;
je kunt dan LA of RA
er zijn 3 wegen die samenkomen op één punt
pas op gevaarlijke situatie

Wanneer niets staat aangegeven altijd de weg blijven volgen

Fietsroute van Restaurant “De Zoeke”
naar Lage in Duitsland, ong. 37 km
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Start bij Bistro “DE ZOEKE” (maandags gesloten)
met de rug naar het restaurant gaan we LA, Zoekeweg;
bij voorrangsweg en 3-sprong RA, Gravenesweg;
bij voorrangsweg en T-splitsing RA, Johanninksweg;
over de brug en dan direct fietspad LA, langs het Omleidingskanaal;
fietspad gaat bij T-splitsing en bankje over in verharde weg,
de weg langs het water blijven volgen;
Voorrangsweg, Lattropperstraat, oversteken en fietspad blijven
volgen langs water;
Bij grote weg LA over de brug. Links ligt de Sterrenwacht
we gaan vanaf de brug en het oorspronkelijke fietspad
de grote weg RA, ri bord “Verblijfsrecreatie Van Bossem”, (Frensdorferweg);
na 200 m bij 4-sprong voorrangsweg oversteken (paal 3633)
en RD, Frensdorferweg, ri Bergvennen;
bij 4-sprong en pad. 22249, RD, steeds Frensdorferweg volgen ri
Bergvennen, (over de brug);
bij 3-sprong en pad.22225, LA, Breemorsweg;
bij 3-sprong en pad.21385, RA. Kommiezendijk;
bij 4-sprong RD, Kommiezendijk vervolgen;
bij pad 22223 en 4-sprong (incl. zandweg) RD, Kommiezendijk;
na 200 m en pad 66425 RA, fietspad verhard met 2-sporen;
links zie je de schitterende vennen liggen en na ongeveer 50 m
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op 4-sprong (bij bank) RA, het kleine fietspad in Duitsland nemen:
het Kommiezenpad; even verder bij bank (links) kun je rechts het vennengebied bekijken of 1km wandelen, duur ong. 15 minuten; de moeite waard!
I.v.m. broedseizoen alleen 15 juli tot 15 maart!
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bij 4-sprong en pad 66854 RA ri Bergvennen, fietspad ri.
Gemeente Denekamp;
bij 3-sprong (incl fietspad) RD, Frensdorferweg;
bij 3-sprong en pad 66426 RA ri Bergvennen, Bergvennenweg;
rechts ligt Camping De Bergvennen inrit opfietsen en rechts ligt het
restaurant met terras;
met de rug naar de camping starten we weer en nemen het
fietspad RA; na ongeveer 100 m rechts uitzicht op natuurreservaat
de Bergvennen met kijkhut; fietspad blijven volgen;
in de bocht rechts zie je weer wandelmogelijkheid ( 1km) naar de
vennen (zelfde route langs gele paaltjes als bij punt 25);
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fietspad gaat over in harde weg;
bij pad 22224 en bij 4-sprong, RA, Kommiezendijk; dit stuk weg
fietsen we voor de tweede keer!
bij 4-sprong en pad 22223 LA (incl zandweg) ri Breklenkamp,
Brekkelerveldweg;
bij 3-sprong en pad.22222, RA ri Breklenkamp, Hoofdstraat;
bij 3-sprong en pad 66420 LA, ri Breklenkamp, Hoofdstraat;
bij 3-sprong en pad 66421 RA, ri Breklenkamp en Hoofdstraat
vervolgen;
bij 3-sprong RD, Hoofdstraat;
bij 4-sprong en pad 66432 RA, Lemsmatenweg;
bij 3-sprong RA, Lemsmatenweg vervolgen;
bij T-splitsing LA Kommiezendijk, verhard fietspad;
fietspad Kommiezendijk steeds blijven volgen;
aan het einde fietspad RA, Noordweg;
op 3-sprong van fietspaden LA; nu zijn we weer in Duitsland;
bij pad 66841 en bij voorrangsweg (Lage) deze voorrangsweg
oversteken ri Uelsen en weg RD nemen, Thesingfelderstrasse;
deze weg blijven volgen en na een grote boerderij in de bocht,
na ongeveer 100 m, LA kleine weg inslaan ri Lage;
aan de linkerkant na het passeren van de Dinkel zien we een groot
kunstwerk van Lage (Marin Kasimir)
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steeds dit fietspad volgen, het kerkepad;
dan bij 3-sprong (vóór de boerderijen) fietspad LA en tussen de
bomen doorfietsen langs de boerderijen; fietspad ligt links van de
zandweg; we komen dan uit bij “de Graftschafter Theestube”;
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vanaf de Theestube gaan we de weg oversteken en LA over de
stoep fietsen (dit is in Duitsland fietspad!) in Lage ligt rechts
Gartencafe Gasthaus “De Krab”
bij splitsing van autowegen RA, ri Ootmarsum en we fietsen
langs de grote weg, (over de stoep);
we fietsen verder langs grote weg, Lage-Ootmarsum;
bij pad 66842 na paar honderd meter bij klein voorrangsbordje,

verder is er de watermolen, ruïne en het mooie kerkje!
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LA ri Lattrop, grote weg oversteken en LF 14a volgen, Am Plass;
bij 3-sprong RA, Wehrweg;
over de brug en sluisbrug (over de Dinkel); LF 14a volgen;
bij 3-sprong en pad 66839 rechts aanhouden, ri Lattrop;
na mooie woonboerderij, fiets je de oprijlanen (rechts) van 2
boerderijen voorbij;
nu 3-sprong RA, Duitse pad. ri Lattrop;
na 100 m direkt fietspad links aan houden, ri Lattrop;
bij verbodsbord 10 ton zie je grenspaal 68;
fietspad wordt harde weg;
bij pad 66422 en op 3-sprong RA, Jonkershoesweg; links ligt Huis
Breklenkamp, nu Jonkershoesweg links aanhouden en dan zie je links
de Bakspieker met eik door dak; Bakspieker van Scholten
bij 3-sprong RA, Hoofdstraat;
bij 4-sprong RD, Eikweg, ANWB –Bord ri Ootmarsum;
bij 3-sprong RA, Binnenbroekweg;
op T-splitsing LA, Spiekweg;
bij T-splitsing RA, Ottershagenweg;
vóór de brug over het Omleidingskanaal fietspad LA langs kanaal;
bij 4-sprong incl fietspaden RD en fietspad langs water vervolgen:
bij 4-sprong harde weg RD, Esweg langs water;
deze harde weg blijven volgen, weg gaat links van het water af;
bij 3-sprong RA, Korenmorsweg;
bij pad 22229 en 3-sprong RD, ri Noord Deurningen
Korenmorsweg vervolgen;
bij 3-sprong en pad 22228 RA, Johanninksweg;
over het kanaal en dan direkt LA, Gravenesweg;
bij 3-sprong LA, Zoekeweg;
even verder ligt Bistro “De Zoeke” in Denekamp

