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Fietsroute naar 

Lutterzand 
 

 Ong. 34 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 

 
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 
!!!                     = pas op gevaarlijke situatie 
 
Wanneer niets staat aangegeven altijd de weg blijven volgen 

 

 

Fietsroute van Bistro “De Zoeke”  

naar Lutterzand, ong. 34 km 
 
   Start bij Bistro “De Zoeke”   (maandags gesloten) 
01  met de rug naar het restaurant gaan we RA, Zoekeweg; 
      links ligt later een oud aardappelhuisje, voor winteropslag. 
02  voorrangsweg oversteken en dan fietspad LA, Nordhornsestraat;  
03  na 300 m RA, Kanaalweg; 
04  direct over het kanaal fietspad LA, langs het kanaal Almelo- 
      Nordhorn fietsen; 
05  bij pad 66431 en kruising fietspad met harde weg RA, ri  
      Lutterzand, Grensweg; 
06  Grensweg steeds RD volgen; 
07  bij 3-sprong, incl. fietspad, nemen we het fietspad RD, Vrijdijk; 
      links ligt later een oude Kommiezenhut (schuilhut); 

08  steeds RD, Vrijdijk; 
09  bij 3-sprong van fietspaden en pad 66417 RD, ri Lutterzand; 
10  bij pad 66418 RD, ri Lutterzand; 
11  bij pad 66419 en 3-sprong van fietspaden, fietspad RD, 
      Vrijdijk vervolgen, oude commiezenhut; 
12  fietspad rechtsom volgen, Holtweg; 
13  fietspad wordt harde weg, deze weg steeds RD vervolgen; 
      links ligt natuurreservaat Punthuizen 

14  bij pad 66410 en “gekke” 4-sprong LA, Punthuizerweg; 
15  bij stopbord (links mooie bank)  RA, fietspad Zandhuizerpad; 
16  bij pad 66409 en 3-sprong van fietspaden rechts aanhouden over de 
      Puntbeek ri Lutterzand; 
17  bij 4-sprong van zandwegen RD, Zandhuizerweg; 
18  bij pad 66408 RA, ri De Lutte/Oldenzaal; 
19  eerst links aanhouden, dan rechts aanhouden; 



20 langs houten palen; 
      links ligt de Dinkel; dit deel van de Dinkel kronkelt nog zoals  

      vroeger door het dal; door de stroming zien we sommige stukken 

     van de oevers afkalven, terwijl op andere punten verzanding  

      optreedt; 

21  we fietsen of wandelen tussen de palen door; 
22  vervolgens fietsen we langs de korte paaltjes; 
      langs “Het Paviljoen” 
23  bij pad 22291 en T-splitsing RA, Lutterzandweg; ri Denekamp; 
24  Lutterzandweg volgen tot net over de brug dan LA,  
      Beverborgsweg; deze weg steeds blijven volgen; 
25  bij pad 43243, voorrangsweg en T-splitsing RA, Beuningerstraat; 
26  na 50 m LA, Veldweg; 
27  bij 3-sprong RA, Achtermaatsweg; 
28  bij T-splitsing LA, Nijenhaerweg; 
   later ligt rechts IJsboerderij “De Nijenhaer” 

       ambachtelijk bereid ijs met melk van eigen koeien, ook fris etc. 

29  bij 4-sprong RA, Paandersdijk;  
30  dan 1e fietspad LA Schoolweg; naar Beuningen (mooie Kapel) 
      fietspad RD volgen; 
31  einde fietspad bij voorrangsweg RA, Beuningerstraat; 
32  na ong 0,9 km in de bocht fietspad LA, Kampbrugweg; 
      fietspad steeds RD; 
33  fietspad wordt harde weg en RD, Beuningerveldweg; 

via Kampbrug over de Dinkel 

34  bij pad 22294 en 4-sprong LA ri Denekamp, Lutterzandweg; 
35  bij pad 22296 en 4-sprong RA, Mekkelhorsterstraat, (blauw);     
36  bij 3-sprong links aanhouden en Mekkelhorsterstraat vervolgen; 
37  steeds RD Mekkelhorsterstraat volgen; 
      links zien we een mooi Klöpkeshoes; 

      deze stammen uit de 17e eeuw en dit zijn woningen van vrome   

      vrouwen, die toen de Rooms-katholieke godsdienst verboden 

was, gelijkgezinden vertelden dat er een kerkelijke samenkomst was; dit deden ze 

door op de deur te kloppen. Het hoes is open en te bezichtigen. 

38  bij 3-sprong LA, Stroothuizerweg; 
39  bij 3-sprong (na 10 m) RD; 
40  bij 3-sprong RA, Stroothuizerweg 13 en 15; 
      Berghummerstraat; 
41  bij 3-sprong RA, na 50 m krijgen we rechts omhoog een verhard  
      fietspad, dit steeds volgen; 
      links ligt de Kloatscheetbaan “ ’t Binnveeld” 

Klootschieten is een oude Saksische werpsport, deze sport wordt veel in Twente  

beoefend; het is de bedoeling de kloot, een harde houten bal gevuld met lood, zo 

ver mogelijk te werpen zodat een bepaalde afstand in zo min mogelijk worpen 

wordt afgelegd. 

42  bij T-splitsing en pad 66414 LA ri Denekamp en na 100 m op  
      3-sprong bij pad 66413 weer RA, ri Nordhorn, 
      Dorpermeienweg; 
43  bij 3-sprong RD, Dorpermeienweg vervolgen; 
44  bij 3-sprong LA, Schotbroekweg;  
45  bij grote weg gaan we direkt RA fietspad langs Nordhornsestraat 
      nemen en over de brug; 
46  na 80 m LA, grote weg oversteken ri Bistro De Zoeke, Zoekeweg; 
47  na de bocht vinden we links: Bistro De Zoeke 


