App Handelsweg
Lengte route: ruim 26,5 km
Traject: tussen de stations Oldenzaal-Bad Bentheim, in beide richtingen
Hoe: fietsen en/of wandelen
LAW: gemarkeerde Marskramerpad (LAW 3)/ Handelsweg
Wandel-/fietsapp ook voor kinderen
Met deze gebruiksvriendelijke app beleeft u het aantrekkelijke grensland tussen Bad Bentheim
en Oldenzaal wandelend of fietsend op een leuke, leerzame en makkelijke manier. Ook heel
aantrekkelijk voor kinderen (fietsen in de bergen). Op de Veldmaat zijn huisjes voor 4
personen, te reserveren vanaf 2 nachten.
Routenavigatie en leuke anekdotes
De app is voor wandelaars en fietsers en voorziet u van een ruim 26,5 km lange route in
beide richtingen te volgen. Een pijltje op de kaart geeft aan waar u zich bevindt. Eronder
staat de route beschreven. De app biedt tevens verhalen, beelden en geluiden waardoor
gebied en geschiedenis veel meer tot leven komen, zoals verhalen van de Marskramer en het
bijzondere geluid van het carillon. Onderweg komt u ook nog langs 3 belevingspunten, een
fitnessparkje in het park bij de Bentheimer burcht, een kunstwerk in de vorm van een
balanceerbalk bij de Snoeinksbeek en een kunstwerk in de vorm van een zitje bij ijsboerderij
’t Loaboerke.

De goudroute

Ooit vonden over deze oude handelsweg loodzware transporten plaats. Het ‘goud’ uit
Bentheim, zoals het zandsteen ook wel werd genoemd, was populair in Nederland. Zelfs het
Koninklijk Paleis op de Dam werd ermee gebouwd. De handelsweg is nog grotendeels in oude
staat dus smalle bospaden, klinkertjes bij Gildehaus en stevige beklimmingen en afdalingen
bij Bad Bentheim. Beleef het land van de marskramers, textielbaronnen en industriëlen. Nu de
prachtige Twentse natuur, landgoederen met fraaie huizen en de indrukwekkende Bentheimer
burcht en verhalen…
Geen extra kosten
De app werkt offline. Hierdoor zijn er voor de gebruiker onderweg geen telecomkosten en
werkt de app ook in het grensgebied goed en snel. Omdat de app groot is, is deze alleen te
downloaden via WIFI of via uw I-tunes. De route is verkrijgbaar in de iPhone Appstore à €
3,99 en bestaat uit 3 routes: 1 wandelroute, 1 fietsroute en een fietsroute terug. De Android
versie wordt eind van dit jaar verwacht.
Een of twee dagen
Als u voor de fietsroute kiest kunt u aan het eind met de trein terug naar het beginpunt of via
een andere route terugfietsen (eveneens in de app). De liefhebber van lange afstanden kan
de route in 1 dag wandelen en met de trein terug. Maar u kunt ook onderweg overnachten of
de route met de bus afbreken. Hieronder suggesties voor overnachten en busvervoer.
Overnachtingsadressen
Na 10 km, 1 km ten noorden van de route:
Vakantiewoning/B&B Duivelshof, Lossersestraat 79, 7587 PW De Lutte, tel. 053 536 20 89
E-mail: info@duivelshof.nl
Website: http://www.duivelshof.nl
Na 10 km in Losser ten zuiden van de route:
1,5 km van route:
Minicamping en vakantiehuisjes Veldzijde, Honingloweg 10 Losser, tel. 053-538 14 97,
www.develdzijde.nl
2,5 km van route:
Hotel-Café-Restaurant Marktzicht, Martinusplein 25, Losser, tel. 053-538 12 82,
www.marktzicht.nl
3,5 km van route:
B&B Mellema, Enschedesestraat 59 Losser, tel. 053-538 28 49. Kamer € 40 pn voor 2
personen. 2 kamers, gemeenschappelijke bad- en woonkamer, grote tuin, hond toegestaan.
Na 13 km: 3 km van de route of
Na 16 km: 2 km van de route
De Lutteweide
Bentheimerstraat 80
7587 NJ De Lutte
www.delutteweide.nl
Na 19,5 km: 1 km van de route
Bed en Breakfast Gildehaus-Dinkel
Mevrouw Van Dam (Nederlandssprekend)
Kaiserei 2
48455 Gildehaus
Duitsland
Website: http://sites.google.com/site/gildehausdinkel/home
Na 19,5 km aan de route

Hotel Niedersächsischer Hof · Mühlenberg · 48455 Bad Bentheim
Telefon 05924 7866-0 · Telefax 05924 786633 ·
E-mail info@hotel-nhof.de
Website: www.hotel-nhof.de
Openbaar vervoer
Na 11 km kunt u via de Denekamperdijk naar Losser lopen (2,7 km) en bij de halte R.K.-kerk
op de bus stappen. Bus 64 rijdt minimaal 1x per uur in 16 minuten naar station Oldenzaal.
Check voorafgaand aan uw reis www.9292ov.nl.
Na 26,5 km kunt u met de Grensland Express van Bad Bentheim naar Oldenzaal. Zie www.
Grenslandexpress.nl. Een enkele reis vol tarief is € 2,70 (augustus 2011) en vervoer van een
fiets € 1,00. Kaartjes zijn te koop in de trein.
Fietsverhuur
In Oldenzaal zijn de volgende fietsverhuurders:
Selfservice huurlocatie OV-fiets op station Oldenzaal
Siemerink Fietsen (dinsdag, zondag en feestdagen gesloten)
Steenstraat 18
7571 BK Oldenzaal
Tel: (0541) 51 20 77
www.simmerinkfietsplus.nl
E-mail: info@siemerinkfietsen.nl
Zwiep fietsen (op zondag gesloten)
Ootmarsumsestraat 86
7573 GN Oldenzaal
Telnr: 0541-512338
www.zwiepfietsen.nl
Veel plezier. We zijn benieuwd naar uw bevindingen.
Naar de appstore:

Klik op het logo om naar iTunes te gaan
Opmerkingen/wijzigingen route:
Deze route is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband tussen Abellife.nl,
vvvoldenzaal.nl en Wandelnet.

Geen Iphone, niet getreurd. De VVV’s Oldenzaal, Dinkeldal en tourist information Bad
Bentheim verkopen een kaart waar de route op staat en tevens uitgebreide
gebiedsomschrijving. Prijs € 4,95 inclusief enkele reis Oldenzaal-Bad Bentheim of omgekeerd
(evt. extra treinkaartjes op dit traject met 15 % korting), gratis vervoer van de fiets in de
Grenslandexpress en kortingvouchers van ondernemers. Check de openingstijden van de VVV
of laat de kaart vooraf toesturen. Voor meer informatie vvv.oldenzaal.nl, tel. 0541-51 40 23
of info@vvvoldenzaal.nl T 0541-514023
F 0541-517542
info@vvvoldenzaal.nl

0541-514023
F 0541-517542
info@vvvoldenzaal.nl

