
 

 
 

Fietsroute 

Bourgondisch fietsen langs Twentse kapellen 

Geniet van het afwisselende landschap en pauzeer op bijzondere locatie   
 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

  
 

Afstand: 53 km 

 

Fietsend door ‘Nationaal Landschap Noordoost-Twente’ krijg je het gevoel alsof je door een 

prachtige ansichtkaart rijdt. De natuur en het landschap doen je van de ene in de andere 

verbazing vallen. Onderweg geniet je van kronkelende bospaden, landgoederen met statige 

lanen, slingerende beken en indrukwekkende panorama’s. En terwijl dit idyllische landschap 

aan je voorbij trekt, kom je om de haverklap een kapel of veldkruis tegen waarmee wordt 

bevestigd dat Twente een Rooms-Katholieke streek is. De ideale plek voor een Bourgondische 

route! Pauzeren kan bij een aantal bijzondere horecagelegenheden die direct aan de route 

liggen. 

 

Starten en pauzeren 

A. Hotel Het Landhuis, Bentheimerstraat 118 Oldenzaal 

B. Eetcaffee de Musketier, Grotestraat 10 Denekamp 

C. Restaurant & Buitenplaats Florilympha, Lutterzandweg 16 De Lutte 

D. Eetcafé Plexat, Dorpstraat 3 De lutte 

E. Steenfabriek de Werklust, Smuddeweg 3 Losser 

F. De Landgoedboerderij, Judithhoeveweg 5 Losser 

 

 

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 

 

 Hotel Het Landhuis (A) 

 Pauzeren/eindigen: Na 220 m aan je LH. 

 Vertrek: Verlaat Hotel Het Landhuis en ga L. 

 

1. Steek de kruising over (Bentheimerstraat). Neem de eerste weg R (scherpe bocht, 

Alleeweg). → KP 63 

 

 



 

Zodra je de stad Oldenzaal verlaat, fiets je de Tankenberg op. Met een hoogte van 85 meter is 

dit het hoogste punt van Overijssel. Na de Tankenberg volgt de Paasberg. Beide ‘bergen’ zijn 

tijdens de voorlaatste ijstijd ontstaan door de stuwende werking van oprukkend landijs. Het 

resultaat is een idyllisch landschap met prachtige panorama’s. Aan de voet van de Tankenberg 

ligt de opvallende Mariakapel. 

 

2. KP 63 → KP 73 → KP 60 → KP 22 → KP 57 → KP 52 → KP 54 → KP 17 

 

3. KP 17 → KP 23 Let op: In het centrum van Denekamp fiets je over de Lange Voor 

(parkeerplaats aan je RH). Aan het eind van Lange Voor schuin L een smal fietspad op 

(Kokstuunke). 

 

  Eetcafé de Musketier (B) 

  Pauzeren/eindigen: Ligt aan het eind van Kokstuunke recht voor je. 

 Vertrek: Verlaat de Musketier en ga L richting de kerk. Lees verder bij 5. 

 

4. Aan het eind van Kokstuunke R richting de kerk. 

 

5. Rechts van de kerk (Nicolaasplein) ligt KP 23. → KP 53 → KP 18 → KP 21 → KP 61 

 

  Restaurant Florilympha (C) 

  Pauzeren/eindigen: Fietsend richting KP 61 aan je LH. 

 Vertrek: Verlaat Florilympha en ga L. → KP 61 

 

Bij KP 61 passeer je het riviertje de Dinkel. Iets naar links (richting KP 62) liggen de unieke 

steile oevers die door dit meanderende riviertje zijn uitgesleten in de zandbodem. In dit 

natuurgebied, het Lutterzand, komen zeer bijzondere plant- en diersoorten voor. Dit 

prachtige gebied is het bezichtigen waard! 

 

6. KP 61 → KP 60 → KP 67 

 

  Eetcafé Plexat (D) 

  Pauzeren/eindigen: Ligt in De Lutte tegenover de kerk aan je LH. 

 Vertrek: Verlaat Plexat en volg de wegwijzer ‘Langs de kerk’. Na de 

  kerk R het fietspad op. → KP 67 

 

7. KP 67 → KP 72 → KP 14 

 

  Steenfabriek de Werklust (E) 

  Pauzeren/eindigen: Ligt fietsend richting KP 14 aan je RH. 

 Vertrek: Verlaat de Steenfabriek en ga R. Eerste weg R (Havenzatensingel). → KP 14 

 

Let op: Na de steenfabriek de eerste weg R (Havezatensingel). Hier kan een bordje ontbreken.  

 

8. KP 14 → KP 11 → KP 17 → KP 67 

 

  De Landgoedboerderij (F) 

  Pauzeren/eindigen: Ligt fietsend richting KP 67 aan je LH. 

 Vertrek: Verlaat de Landgoedboerderij en ga L. → KP 67 



 

9. Let op: Fietsend richting KP 67 rijd je een stukje langs een voorrangsweg die je vervolgens 

oversteekt. Ga direct na het oversteken van de voorrangsweg L (KP 67 gaat hier R). 

 

10. Eerste weg R (Fleerderesweg). → KP 65 

 

11. KP 65 → KP 66 

Let op: Aan het eind van het Lossers Voetpad R (hier kan een bordje ontbreken). 

Let op: Even later fiets je van een helling met losliggende stenen. Voorzichtig! 

 

12. KP 66 → KP 64. Let op: Na de tweede witte slagboom R (KP 64 gaat hier rechtdoor). Blijf 

deze weg volgen met de bocht naar L. Lees bovenaan verder. 

 

 

Starten en pauzeren  

A. Hotel Het Landhuis 

Bentheimerstraat 118 Oldenzaal ∙ 0541 512496 ∙ www.hotelhetlandhuis.nl 

Hotel Restaurant Café 

 

B. Eetcaffee de Musketier 

Grotestraat 10 Denekamp ∙ 0541 352488 ∙ www.demusketierdenekamp.nl 

Eetcaffee De Musketier ligt in het centrum van Denekamp. Het is een gezellig eetcaffee waar u 

kunt genieten van een hapje en een drankje. 

 

C. Restaurant & Buitenplaats Florilympha 

Lutterzandweg 16 De Lutte ∙ 0541 551486 ∙ www.florilympha.nl 

Een heerlijke uitspanning in de bossen van het Lutterzand. Niet zomaar een restaurant! In alle 

seizoenen is het genieten… schuif aan op ons terras of in de winter lekker bij de openhaard. 

 

D. Eetcafé Plexat 

Dorpstraat 3 De lutte ∙ 0541 352488 ∙ www.eetcafe-plexat.nl 

Een voor ieder toegankelijk eetcafé met zowel lunch als diner. We hebben 2 terrassen met 

gezamenlijk 180 plaatsen gevestigd aan de mooie brink in De Lutte. De appeltaart is 

huisgemaakt en bekend! 

 

E. Steenfabriek de Werklust 

Smuddeweg 3 Losser ∙ 053 5361329 ∙ www.dewerklust.nl 

Museum steenfabriek waar rondleidingen gegeven worden. Geopend van begin apr. tot 31 okt. van 

12.30 uur tot 17.00 uur. Buiten deze tijden op afspraak geopend. Tevens kan men hier boerengolf 

spelen. Voor reserveringen: 06 22172649 

 

F. De Landgoedboerderij 

Judithhoeveweg 5 Losser ∙ 0541 516376 ∙ www.landgoedboerderij.nl 

Aan de rand van het bos, waar de grove den, eik en tamme kastanje groeien, prachtig gelegen aan 

fiets- en wandelroutes, vind je Landgoedboerderij Judithhoeve. 

 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 
Fietsenwandelweb.nl en Routebureau Nederland zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in 

deze routebeschrijving. 
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