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Bakkerij Schabbink-route heen

• Ga met uw rug naar Landgoed Oude Brunninckhuis staan; 
• Ga rechtdoor tot een kruising met de Hooidijk, deze steekt u over (= Sprengendalsweg);
• Bij viersprong rechtdoor, Blauweweg;
• Einde fietspad rechtsaf, Wittebergweg;
• Bij bordje IJsboerderij linksaf, zandpad, Dalweg;
• Bij driesprong linksaf, Nutterseweg;
• Na ca 50 meter, bij bordje 29 rechtsaf fietspad op;
• Bordje 29 volgen;
• Bij grote weg, Vasserweg, oversteken en weer bordje 29 volgen;
• Einde weg rechtsaf, langs de klootschietbaan;
• Einde weg linksaf, Tubbergerdijk;
• Grote weg (Almelosestraat) oversteken naar de Hezebergweg;
• Bij driesprong rechtsaf, Opperveldweg;
• Bij viersprong rechtdoor, Opperveldweg;
• Bij volgende viersprong naar rechts en meteen naar links Bornsedijk;
• Einde fietspad naar rechtsaf en vervolgens over naar links over de brug;
• Na de brug meteen naar rechts en daarna links fietspad op, Oude Bornsedijk;
• Einde fietspad rechtsaf, Kleijsenweg;
• Bij Café Antje en Billie linksaf, Oldenzaalseweg;
• Bij de rotonde rechtsaf richting Het Stift;
• Bij het bord het Stift linksaf, Rudolph Wilminklaan;
• Einde weg links en vervolgens bij de Smederij rechts, nog steeds Rudolph Wilminklaan;
• Einde weg fietspad op;
• Einde fietspad rechtsaf, Wenshofsteeg;
• Bij kapelletje linksaf fietspad op, Kapelweg;
• Einde fietspad rechtsaf, Overesweg;
• Bij viersprong linksaf, Plegtsweg;
• Bij viersprong rechtsaf Gunnerstraat, gaat over in de Saterslostraat,  
 weg volgen tot bord Saasveld;
• Bij driesprong naar links, Drosteweg; 
• Na ca 200 meter Bakkerij Schabbink aan de linkerkant.

Landgoed Oude Brunninckhuis, Hezingen 
Iedere zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur.  
Mogelijkheid tot eten en drinken.

Windkorenmolen de Vier Winden, Reutum (bij Weerselo) 
Een deel van het jaar op zaterdagmiddag geopend.

Het Stift, Weerselo 
Een voormalig adelijk klooster, gesticht in de 12e eeuw. 
Mogelijkheid tot eten en drinken.

Bakkerij Schabbink 
De bakker, die voor Landgoed Oude Brunninckhuis  
de Dinkelbroden bakt. Mogelijkheid tot eten en drinken.

Plaatsen langs deze route 
Hezingen, Oud Ootmarsum, Nutter,  
Agelo, Reutum, Weerselo, Saasveld.

Startparkeerplaats 
Staatsbosbeheer Hooidijk / Brandtorenweg, Hezingen. 
Van hieruit fietst u naar Landgoed Oude Brunninckhuis.

De meeste bijzonderheden op deze fietsroute van 36 km 
zijn alleen op zaterdag te bezoeken. 
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Bakkerij Schabbink-route terug
De meeste bijzonderheden op deze fietsroute van 36 km 
zijn alleen op zaterdag te bezoeken. 

• Start bij Bakkerij Schabbink;
• Zoekerdijk richting Hupoolweg;
• Einde weg, rechtsaf, Bornsestraat;
• Eerste straat inksaf; Westerikweg, gaat over in Putmanweg, over het kanaal; 
• Grote weg oversteken en op fietspad linksaf, Ootmarsumsestraat;
• Na ca. 400 meter rechtsaf grindweg op, Herinckhaveweg;
• Einde van de weg grote weg oversteken naar parallelweg en rechtsaf;
• Na ca. 100 meter linksaf richting Kroezeboom, Lansinkweg;
• De eerstvolgende kruising linksaf, Wieschertweg;
• Bij viersprong rechtdoor, Arkeweg;
• Bij driespring rechtsaf, Kapsweg;
• Einde Kapsweg linksaf, Snoeymansweg;
• Volgende driesprong linksaf, F.J. Groothuisweg;
• Volgende viersprong rechtdoor, Beekzijdeweg;
• Aan het einde van de weg rechtsaf, Denekamperweg;
• Voorbij de kerk linksaf, Hooidijk;
• Hooidijk volgen richting Lage (DL) tot de parkeerplaats Staatsbosbeheer 
 aan de Brandtorenweg, wanneer u hier uw auto heeft staan of:
• Hooidijk vervolgen richting Lage tot aan linkerzijde (na ca 4 km) zandpad Schabosweg;
• Schabosweg in fietsen;
• Bij bord Landgoed Oude Brunninkhuis nog ca 300 meter rechtdoor;
• Welkom op Landgoed Oude Brunninckhuis.

“Belevingsbakkerij” Schabbink 
De bakker, die voor Landgoed Oude Brunninckhuis  
de Dinkelbroden bakt. Mogelijkheid tot eten en drinken. 

Kroezeboom, Fleringen 
De 500 jaar oude Kroezeboom in Fleringen deed vroeger 
dienst als grensmarkering en bedevaartsoord

Landgoed Herinckhave, Fleringen 
Een 18-eeuwse havezate.

Landgoed Oude Brunninckhuis, Hezingen 
Iedere zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur.  
Mogelijkheid tot eten en drinken.

Plaatsen langs deze route 
Hezingen, Oud Ootmarsum, Nutter,  
Agelo, Reutum, Weerselo, Saasveld.

Startparkeerplaats 
Staatsbosbeheer Hooidijk / Brandtorenweg, Hezingen. 
Van hieruit fietst u naar Landgoed Oude Brunninckhuis.


