Fietsroute
Bourgondisch Fietsen - Door stad en land in Noordoost-Twente
Geniet van het afwisselende landschap en pauzeer op bijzondere locatie
Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland

Afstand: 48 km

Fietsen door Noordoost-Twente is geweldig! Het afwisselende ‘kleinschalige coulisselandschap’
biedt na elke bocht en na elke glooiing een nieuw panorama om van te genieten. Niet voor
niets draagt Noordoost-Twente de titel ‘Nationaal Landschap’. Je fietst door een landschap
van bossen, beken en boerenland om vervolgens een dorp of stad binnen te rijden. Onderweg
kom je regelmatig een kapel of veldkruis tegen, waarmee het Rooms-Katholieke karakter van
deze streek wordt onderstreept. Pauzeren kan bij een aantal bijzondere horecagelegenheden
die direct aan de route liggen.

Rode vlinders in een Nationaal Landschap
Het glooiende, groene en kleinschalige landschap van Noordoost-Twente is uniek vanwege de
combinatie van landbouw, natuur en cultuurhistorie. In dit gebied, dat in 2005 het predicaat
‘Nationaal Landschap’ ontving, zijn acht bijzondere locaties gemarkeerd. Je herkent deze
locaties aan een kunstwerk van een grote rode vlinder. Tijdens deze fietsroute kom je langs
twee van deze ‘vlinderpunten’: Erve Huiskes in Deurningen en Steenfabriek de Werklust in
Losser.

Starten en pauzeren
A. Villapark Eureka, Beldhuismolenweg 8 Deurningen
B. Café Tapperij Anno Nu, Langestraat 4 Oldenzaal
C. Pannenkoekhoes De Stroper, Bentheimerstraat 25 De Lutte
D. IJsboerderij ’t Loaboerke, Duivelshofbosweg 2 De Lutte
E. Grand Café Smit, Brinkstraat 34-36 Losser
F. Eetcafé Heer Bommel, Weerseloseweg 370 Enschede
G. Pelle’s Eten & Drinken, Hoofdstraat 9 Deurningen

De routebrochure met voordeelcoupons is binnenkort verkrijgbaar bij alle start- en
pauzeplaatsen.

Routebeschrijving
R=rechts(af), L=links(af), RH=rechterhand, LH=linkerhand, KP=fietsknooppunt, →=fiets richting
Villapark Eureka (A)
Pauzeren/eindigen: Fietsend op de Beldhuismolenweg aan je LH.
Vertrek: Verlaat Villapark Eureka en ga L. → KP 91
Richting KP 92 fiets je door recreatiegebied Het Hulsbeek en passeer je ‘vlinderpunt’ Erve
Huiskes. Dit is de thuisbasis van de kudde Drentse heideschapen die hier graast. Ook worden er
in Erve Huiskes allerlei educatieve activiteiten georganiseerd.
1. KP 91 → KP 92; Na KP 92 ga je vóór de Schipleidelaan R (je fietst over de parallelweg).
2. Op de rotonde L (Vondellaan). Volg de rood-witte wegwijzers richting ‘Centrum’ (zie foto).
Ga R op de T-splitsing met de Tulpstraat.

3. Eerste weg L (Deurningerstraat). → KP 64
Café Tapperij Anno Nu (B)
Pauzeren/eindigen: Fietsend op de Deurningerstraat ligt Anno Nu bij de eerste
T-splitsing aan je LH.
Vertrek: Verlaat Anno Nu en ga L. → KP 64
Zodra je de stad Oldenzaal verlaat, fiets je de Tankenberg op. Met een hoogte van 85 meter is
dit het hoogste punt van Overijssel. De Tankenberg is tijdens de voorlaatste ijstijd (Saalien)
ontstaan door de stuwende werking van oprukkend landijs. Aan de voet ligt de opvallende
Mariakapel.
4. KP 64 → KP 63 → KP 73 → KP 60; Let op: Na 1,3 km fiets je over een boerenerf met
huisnummer 3. Houd daar R (KP 60 gaat L). Blijf vervolgens op de verharde weg.
Pannenkoekhoes De Stroper (C)
Pauzeren/eindigen: Aan het eind van de weg aan je LH.
Vertrek: Verlaat De Stroper, steek de voorrangsweg over en ga R. Lees verder bij 6.
5. Aan het eind de voorrangsweg oversteken en R.
6. Neem de eerste weg L (Kruisseltlaan). → KP 74
7. KP 74 → KP 67 → KP 72
IJsboerderij ‘t Loaboerke (D)
Pauzeren/eindigen: Na 2,8 km aan je LH.
Vertrek: Verlaat ’t Loaboerke en ga L. → KP 72

8. KP 72 → KP 14
Vlak voor KP 14 ligt ‘vlinderpunt’ Steenfabriek de Werklust. Deze historische steenfabriek
werd gebouwd in 1898 en is een uniek complex omdat alle elementen die nodig zijn voor de
productie hier nog te vinden zijn. De grondstof voor de fabriek werd per smalspoor
aangeleverd vanuit de nabijgelegen kleigroeve. In 1999 werd De Werklust aangewezen als
Rijksmonument.
9. KP 14 → KP 13 → KP 15
Grand Café Smit (E)
Pauzeren/eindigen: Na 85 m aan je RH.
Vertrek: Verlaat Grand Café Smit en ga R. → KP 15
10. KP 15 → KP 4 → KP 16 → KP 3 → KP 2 → KP 1 → KP 27 → KP 26 → KP 99
Eetcafé Heer Bommel (F)
Pauzeren/eindigen: Fietsend naar KP 99 aan je LH.
Vertrek: Verlaat Heer Bommel en ga L. → KP 99
11. KP 99 → KP 94 → KP 91 Let op: Fietsend op de Jonkmansweg na 1,1 km L (Kerkweg).
12. Volg de Kerkweg. Neem na het bord ‘Deurningen’ de tweede weg L. Je fietst het dorpsplein
op met aan de overkant Pelle’s Eten & Drinken.
Pelle’s Eten & Drinken (G)
Pauzeren/eindigen: Na 100 m aan je LH.
Vertrek: Verlaat Pelle’s en ga R. Lees verder bij 14.
13. Fiets langs het dorpsplein tot bij Pelle’s. Keer daar om en fiets terug in dezelfde richting.
14. Blijf rechtdoor fietsen tot bij het kruispunt met verkeerslichten. Ga daar R op het fietspad
langs de weg.
15. Volg het fietspad tot je aan je RH een bord ‘Villapark Eureka’ ziet staan. Volg de borden
‘Villapark Eureka’. Lees bovenaan verder.

Starten en pauzeren
A. Villapark Eureka
Beldhuismolenweg 8 Deurningen ∙ 074 2776688 ∙ www.villapark-eureka.nl
Wij heten u van harte welkom op ons eeuwenoud familielandgoed in Deurningen. Hier ligt het
kleine en luxe vijf sterren Villapark Eureka. Verscholen in de bossen staan 55 luxe vrijstaande
bungalows op grote zonnige plekken in het bos. Geniet volop van rust, ruimte, luxe en privacy.
B. Café Tapperij Anno Nu
Langestraat 4 Oldenzaal ∙ 0541 853739 ∙ www.tapperij-anno.nu
Anno Nu is genieten, bijkletsen, lezen, luisteren, ontmoeten, ontspannen of vieren in
gemoedelijke sfeer. Anno Nu is een sfeervol ingericht café en een klantvriendelijke en gastvrije
benadering.
C. Pannenkoekhoes De Stroper
Bentheimerstraat 25 De Lutte ∙ 0541 551515 ∙ www.pannenkoekhoes.nl
Onze heerlijke pannenkoeken worden ambachtelijk bereid volgens een traditioneel Hollands
recept. We gebruiken elke dag verse ingrediënten. Ook bij de koffie serveren we onze eigen
gemaakte appeltaart.
D. IJsboerderij ’t Loaboerke
Duivelshofbosweg 2 De Lutte ∙ 053 5381892 ∙ www.loaboerke.nl
Heeft u tijdens of na een mooie fietstocht zin in een ijsje of koffie? Kom dan eens bij ons langs,
waar ijs op een ambachtelijke manier wordt bereid, met verse melk van onze eigen koeien.
Bij mooi weer is een zonnig terras beschikbaar om even lekker uit te rusten.
E. Grand Café Smit
Brinkstraat 34-36 Losser ∙ 053 5361205 ∙ www.hotelsmit.nl
Unieke plek, in het hart van het centrum van Losser. Op het achterterras lijkt het net of U
zich aan het rand van een bos bevindt. Geniet hier van een heerlijk kopje koffie of
overheerlijke lunch kan ook.
F. Eetcafé Heer Bommel
Weerseloseweg 370 Enschede ∙ 053 4352565 ∙ www.heer-bommel.nl
Landelijk gelegen; eigen parkeerplaats; aan de achterzijde parkeren voor de fietsroute;
huiskamersfeer; lunch, daghap en a la carte; voor groepen arrangementen.
G. Pelle’s Eten & Drinken
Hoofdstraat 9 Deurningen ∙ 074 8511662 ∙ www.pelles.nl
Gezellig bruin café in hartje Deurningen. 60 speciaal bieren, een heerlijke lunch en elke dag
een verse daghap.

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl
Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving.

