
Actief over de grens
Fietsen en Wandelen in het Duitse grensgebied
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Münsterland Touristik 
Grünes Band e. V. 
An der Hohen Schule 13, D-48565 Steinfurt
Tel. 0049-2551 -939291
E-Mail: touristik@muensterland.com

Münsterland

Münsterland

Tourismusverband 
Osnabrücker Land e. V.
Krahnstr. 52/53, D-49074 Osnabrück
Tel. 0049-541 -9511195
E-Mail: tv@osnabruecker-land.de

Osnabrücker Land

Osnabrücker Land

Grafschaft Bentheim 
Tourismus e. V.
van-Delden-Straße 1-7, D-48529 Nordhorn
Tel. 0049-5921 -961196
E-Mail: tourismus@grafschaft.de

Grafschaft Bentheim

Grafschaft Bentheim

Door groene oases fietsen of al wandelend indrukwekkende heuvellandschappen verkennen – maak kennis met
een idyllische arena voor actieve vakantiegangers. Waar? Direct naast de deur! De regio´s Grafschaft Bentheim,
Osnabrücker Land en Münsterland liggen op steenworp afstand. Als „Geheim over de Grens“ bieden ze een
spannende combinatie van actieve belevenissen, natuur en cultuurgeschiedenis. Originele themaroutes nemen
u mee naar het verleden en brengen u in contact met land en volk. Een heleboel geheimen wachten erop, 
door u te worden ontrafeld. Vlak of bergachtig? Aan u de keus. Trek de wandelschoenen aan en pomp de 
banden op – de buren kijken uit naar uw bezoek!

Actief ontspannen

www.geheimoverdegrens.nl
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Overzichtskaart
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Fietsen
Routesystemen

Via de honingraat naar de koningin? Maak u geen zorgen, 
wij sturen u niet naar een bijenkorf, maar naar het vredige
Münsterland. Het 4.500 kilometer lange fietspadennetwerk van
de fietsregio Münsterland bestaat uit 248 honingraten. Elke
honingraat vormt een gesloten rondje van 10 tot 40 km lang.
Het nummer van de honingraat is te vinden op de bewegwijze-
ring. In dit netwerk van honingraten kunt u natuurlijk ook 
uw eigen route samenstellen, helemaal naar eigen wens. Of 
u volgt afzonderlijke etappes van de themaroutes, zoals de
“100-kastelenroute”, de 960 kilometer lange koningin aller fiets-
routes. Ontdek verscholen kastelen, herenbuitens, burchten en
landhuizen. En de 150 fietsservicestations, die fietsvriendelijke
horeca en Bed & Bike-aanbiedingen. Dát is service à la Münster-
land.

Steeds op het rechte pad
Oriëntatie gemakkelijk gemaakt: Een uniforme bewegwijzering wijst u in het “geheim over de grens” de weg.
Het betreft zogenaamde pijlwegwijzers, die bestemming, richting en aantal kilometers aangeven.
In het Münsterland betreft het borden met rode letters, in het Osnabrücker Land en in de Grafschaft Bentheim
groene letters op een witte ondergrond. Het maakt niet uit waar u fietst, de bewegwijzering is overal hetzelfde.

Paalstickers:
Iedere wegwijzer – zowel pijl- als tussen-
wegwijzers – is voorzien van een 
standplaatsnummer (in ons voorbeeld 
34-STO38-1).

Service voor fietsers
Als u gebreken aantreft of wanneer u
onderweg een hotel, restaurant of fiet-
senmaker zoekt, kunt u telefonisch con-
tact opnemen met de medewerkers van
de Münsterland Service Centrale: hot-
line +49-2551-939291. Zij helpen u graag
verder. Wij stellen het verder bijzonder
op prijs, dat u ons helpt, het systeem
actueel te houden. Uw ideeën zijn van
harte welkom.

Tussenwegwijzers:
Ze wijzen de weg naar het volgende
ruispunt.

Eindbestemming 
met kilometeraanduiding

Eerstvolgende bestemming 
met kilometeraanduiding

Pijlwegwijzers:
Zij tonen u de eerstvolgende bestemming en de eind-
bestemming met bijbehorende kilometerafstand en staan 
op kruisingen en bij knooppunten.

Logo van Münsterland Touristik

Pictogram van de themaroute

Nummers van de routes 
(honingraten)

Lange-afstandsroute / themaroute (landelijke fietsroute groen)

Honingraatnummer

Route met honingraatnummer

wegwijzer met standplaatsmarkering

Regionale route van de Münsterlandse recreatiegebieden

1

1

4

4

5

5

3

3

2

2
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Fietsen
Routesystemen
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Fietsen zonder kaart? In het Münsterland geen probleem: Een
innovatief navigatiesysteem wijst u de weg. FIS is de afkorting
voor Fietsers Informatie Systeem. Het bestaat uit een pocket-PC
waarop GPS-coördinaten staan aangegeven. Een stem geeft 
de richting aan en door middel van beeld en geluid wordt de
gebruiker geïnformeerd over de bezienswaardigheden langs de
route. Daarnaast kunt u natuurlijk ook met uw eigen navigatie-
systeem op pad gaan. Diverse GPS-tochten kunnen gedownload
worden: de 100-Kastelen-Route, de Emsfietsroute en de
Vredesroute zijn slechts enkele voorbeelden…

De tochten kunnen op www.geheimoverdegrens.nl gedownload
worden.

Met GPS door het Münsterland

RAVELOS heet het bewegwijzeringsysteem in het Osnabrücker Land.
Het is een fietspadennetwerk met een lengte van 2.500 kilometer dat
van 15.000 wegwijzers is voorzien. Daarbinnen slingeren vele fiet-
spaden door en over elkaar heen. Zij zijn allemaal voorzien van een
eigen vignet dat langs de routes op de wegwijzers staat. Bovendien
zijn er themaroutes ontwikkeld, bijv. de Diva-tour. Deze leidt u van
dinosaurussporen naar de Slag bij Varus door de geschiedenis van
de regio. Op de wegwijzers staan afstanden en richting aangegeven.
Verdwalen is uitgesloten …

Het systeem van fietspaden in het Grafschaft Bentheim is pas
geleden helemaal bewegwijzerd. 4.800 overzichtelijke bordjes
brengen u naar uw bestemming, ook over de voor het eerst aan-
gegeven afkortingen, die de verschillende routes met elkaar 
verbinden. Het bewegwijzeringssysteem is identiek aan dat in
het Osnabrücker Land. Waar werd het beroemde Bentheimse
zandsteen gedolven? Waar werd vroeger turf gewonnen? Waar
liet koning Georg zijn naam achter? Deze antwoorden vindt u
langs de rand van de weg, evenals 70 schuilhutten. Er is overigens
een brochure met fietstochten in het Nederlands beschikbaar. 

Standplaats van het bord in het RAVELOS-
netwerk en Gauß Krüger coördinaten

Eerstvolgende bestemming
met kilometeraanduiding

Eindbestemming 
met kilometeraanduiding

Logo’s van de themaroutes en
lange-afstands fietsroutes

Logo van het
Osnabrücker Land

TussenwegwijzersWegwijzer met standplaatsmarkering

Armwegwijzers:
Armwegwijzers met plaats- en kilometeraanduidingen 
en richtingspijlen wijzen de weg op knooppunten van 
fietsroutes.
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Fietsen
Tips voor tochten

Wat dacht u van een fietstocht naar de buren? Het “geheim over de
grens” is zo dichtbij, dat u er zo heen fietst, over routes die in Nederland
beginnen en doorgaan aan de Duitse kant van de grens. Makkelijker
gaat het niet. En de reis loont de moeite: Ontdek spannende thema-
routes, geniet van de uitstekende service, vergeet de sleur van alledag in
een idyllisch landschap … en ontwaar de geheimen langs de kant van 
de weg. Dus waar wacht u nog op? Spring op de fiets…

Vakantie met de wind in de rug

En als u nu toch bij ons te gast bent, maak
dan van uw uitstapje gewoon een korte
vakantie: Wij stelden aantrekkelijke fiets-
arrangementen voor u samen. Route-
beschrijving, overnachting en desgewenst
bagagetransfer – wij zorgen voor alles. Voor
een vriendenprijsje natuurlijk. 

Op de volgende bladzijden brengen wij u
naar originele routes. Volg ons naar statige
kastelen, bewonder de schitterende tuinen
en rijk versierde vakwerkboerderijen, ontdek
de met het landschap versmolten kunstwer-
ken van hoge kwaliteit. 

Of maak per fiets een reis in de tijd. Daarna
laten wij u zien, hoe de routes zijn beweg-
wijzerd. Tienduizenden wegwijzers zorgen
ervoor dat u op het goede pad blijft. Of ver-
trouw op een innovatief navigatiesysteem.
Er is zelfs een bus die de fietsers naar hun
bestemming brengt. Bent u nieuwsgierig
geworden? Stap dan maar op de fiets…

8
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Grafschafter 
Fietsentour 5 en 6
Over textiel en de Ark van Noach

9

Ontdekkingstocht door de zuidelijke Graf-
schaft Bentheim, de meest fietsvriendelijke
regio van Niedersachsen. De routes 1 & 2
van de Grafschafter Fietsentour lopen ron-
dom het geliefde kuuroord Bad Bentheim en
zijn goed voor een dagvullende speurtocht
met interessante indrukken. Beginpunt van
route 1 is de Mühlenberg in Gildehaus, dan
loopt de route langs de Ostmühle tot aan de
Romberg waar vandaag de dag nog te zien is
“waar vroeger het Bentheimer zandsteen
gewonnen werd” (zo luidt de titel van de
route). Van daaruit gaat het verder naar het
grootste beschermde natuurgebied van de
regio, het Gildehauser Venn. U fietst vervol-
gens langs het Franciscanenklooster Bardel
terug naar het beginpunt. Van hieruit loopt
de route naar het Overijsselse Losser.
Onderweg kunt u probleemloos van route
wisselen en de 28 km lange route 2 volgen.
Absoluut hoogtepunt is de hoog boven 
de rotsen uitstekende burcht Bentheim,
“Waar het uitzicht onvergelijkbaar is”. De
route loopt verder naar de 1.200 meter diepe
zoutwaterbron en het beroemde zwavelbad
in het Bentheimer Bos. De uitkijktoren op de
natuurrots Isterberg zorgt voor een nieuw
uitzicht. Van hieruit loopt de route terug
naar het beginpunt.

Grafschafter 
Fietsentour 1 en 2
Zandsteen, burcht en kuuroord

“Eiland” met textielverleden: Nordhorn is de
levendige hoofdstad van de Grafschaft Bent-
heim, de meest fietsvriendelijke regio van
Niedersachsen. Van hieruit kan de idyllische
omgeving via twee routes van de Grafschaf-
ter Fietsentour eenvoudig worden verkend.

Route 5 loopt van de Vechtesee (bootshuis)
in Nordhorn langs het dierenpark en de kapel
in Hesepe naar de natuurrots Isterberg,
“waar de dieren van Noach hun sporen 
achterlieten” (zo luidt de titel van de tocht).
Men zegt dat hier de ark van Noach voor
anker ging. Via het Syen Venn, het op een na
grootste beschermde natuurgebied van de
Grafschaft Bentheim, fietst u via de Neder-
landse plaats Denekamp terug naar het
beginpunt. Vanaf de Nordhorner VVV-
Infotoren loopt de route 6 langs de Vechte-
see en het Povel-terrein, “Waar een stuk 
stof de stad veranderde”. In de 19e eeuw
bracht de fabrikant Povel met zijn
“Waterschürzen”, een soort schorten, de
textielindustrie en daarmee grote welvaart
naar de stad. Van deze periode getuigen 
nog industriële monumenten zoals de “Alte
Weberei” (oude weverij) en de Poveltoren.
De terugweg verloopt via het Klooster
Frenswegen naar Nordhorn.

Losser

Bad Bentheim

Schüttorf

Münsterland

Grafschaft
Bentheim

1

2

30 km

28 km

56 km
Neuenhaus

Nordhorn

Isterberg

Schüttorf
Bad Bentheim

56 km
5

22 km
6

Denekamp

Grafschaft
Bentheim

Nederland

73 km

Ostmühle Gildehaus

Kinderboerderij Arends

Fietsen
1-daagse tochten

Info

Route 1
Landschap: beschermd natuurgebied
met veen en heide, Moeilijkheidsgraad:
vlak, deels licht heuvelachtig
Route 2
Landschap: stad, bos, Moeilijkheids-
graad: licht heuvelachtig
Route 5
Landschap: stad, beschermd natuurge-
bied met hoogveen, Moeilijkheidsgraad:
overwegend vlak, één klim
Route 6
Landschap: stad, door landbouw bepaalde
natuur, Moeilijkheidsgraad: geheel vlak
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Fietsen
1-daagse tochten

Eenmaal om Osnabrück heen fietsen, dat
lukt gemakkelijk in één dag. Het landschap
is afwisselend en wordt gevormd door vele
kleine heuvels en de rivieren Hase, Düte en
Nette. 

Als u begint bij de televisietoren in het
stadsdeel Widukindland heeft u al gauw een
van de langste, bergopwaarts lopende 
trajecten in de richting van Lüstringen voor
u, maar u wordt beloond met een fan-
tastisch uitzicht over de stad. 

U rijdt langs idyllisch gelegen plekjes bij het
landgoed Sandfort en de Brüningsbron. In
het stadsdeel Schölerberg ligt de dieren-
tuin. Op het tweede gedeelte van de route 
treft u onder meer de Nahner Waldbahn, de 
Sutthauser Molen, het vliegveld Atterheide
en het museum Industriekultur aan. 

Lienen

Dissen
Bad RothenfeldeBad Laer

Hilter

Bad Iburg

Glandorf

Osnabrücker Land

Münsterland

Nederland

Duitsland

Münster

Osnabrücker
Land

Belm

Osnabrück

Bissendorf
Hasbergen

Iedereen, die graag zomaar op de fiets
springt, komt in het Duitse Münsterland
flink aan zijn trekken. Er zijn meer dan 200
vaste routes met een lengte van 10 tot 40
km en oneindig veel individuele dagetappes
die zonder uitvoerige planning vooraf 
kunnen worden afgelegd.

Het fietspadennet is in “honingraten” op-
gedeeld. Elk van deze honingraten symbo-
liseert een ronde. Het is raadzaam, vooraf
een passende raat uit te kiezen. Op de fiets
kan men dan eenvoudig het aangegeven
ratennummer te volgen. De route is dan
overigens in beide richtingen te volgen. Het
is natuurlijk ook mogelijk om twee of meer
raten met elkaar te verbinden zodat een
grotere ronde ontstaat. Het honingraat-
systeem staat garant voor vele variaties.

Osnabrücker Rund-Tour
In één dag rond om Osnabrück

Sole & Kneipp-Tour
Zout in de lucht en in het water 

Honingraatnetwerk
Kleine dagtochten en fijne rondritten

49 km
vlak tot steil, geschikt voor iedereen

49 km 10–40 km
vlakke ritten en bergetappes vlakke ritten en bergetappes

Langs deze route kunt u de kuurbadplaatsen
Bad Iburg, Bad Rothenfelde en Bad Laer
leren kennen. 

In Bad Rothenfelde moet u beslist diep 
inademen want hier heerst een zeeklimaat.
Waarom? Aan de lange sleedoornwanden
van de gradeerwerken druppelt zout-
houdend water naar beneden en vooral als
het waait zorgt de wind voor zouthoudende
lucht.

Het zoute water van Bad Laer wordt op vele
manieren toegepast, bijv. in het ontspan-
nende warme zoutwater-therapiebad en in
allerhande producten. 

Bad Iburg staat geheel in het teken van
Sebastian Kneipp. De kuren worden daar
volgens de door hem opgestelde regels uit-
gevoerd, d.w.z. veel beweging in het water
en in de frisse buitenlucht in combinatie
met gezonde voeding.
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Nordhorn

Neuen-
haus

Uelsen

Emlichheim

Wietmarschen

  Bad Bentheim

Schüttorf

Osnabrücker
Land

Münsterland

Grafschaft
Bentheim

6 km

21 km

28 km

30 km

45 km
19 km 26 km

45 km

Aanbiedingen

Grafschafter Fietsentour 

Op de Grafschafter Fietsentour leert u 

drie of meer dagen lang de vele gezichten 

van de Grafschaft Bentheim kennen. 

Inbegrepen: 

2 overnachtingen met ontbijt, 1 fietskaart

“Grafschafter Fietsentour” per kamer, 

1 reishandboek Grafschaft Bentheim 

per kamer, drie speciaal samengestelde 

fietsroutes (bijna alle informatie in het

Nederlands).

Prijs:

Prijs per persoon (3 dagen): v.a. € 115,–

Op basis van een tweepersoonskamer

Extra nacht vanaf € 35,– met een speciaal

samengestelde fietsroute

Te boeken: het hele jaar door 

Dag van aankomst: dagelijks

Boeken: Tel. 00 49 - 59 21 - 96 11 96   
www.grafschaft-bentheim-tourismus.de

Info
Landschap: rivier en kanalen, weilanden 

en bossen, veen en heide, dorpen en kleine 

steden.

Moeilijkheidsgraad: Overwegend vlak en

uitermate geschikt voor gezinnen. Slechts

enkele flauwe hellingen bij Bad Bentheim 

en Uelsen. 

Van de uitzichttoren op de Isterberg naar 
het laagland van de rivier de Vecht, van 
de Bentheimer zandsteenburcht naar een
kunstmuseum in de vrije natuur: Fietsers
kunnen de vele gezichten van de Grafschaft
Bentheim, de meest fietsvriendelijke regio
van Niedersachsen, gemakkelijk allemaal in
één keer leren kennen – op de Grafschafter
Fietsentour. Langs bijzondere landschappen
en cultuurhistorische schatten loopt de 
rondrit van 220 kilometer door alle gemeen-
ten van de regio: Bad Bentheim, Schüttorf,
Nordhorn, Emlichheim, Uelsen, Neuen-
haus, Wietmarschen en de omliggende 
dorpen. Ideaal voor een meerdaagse actieve
vakantie. “Jaknikkers” en stenen kikkers,
levendige stadjes, landelijke idylle en zelfs
uitstapjes naar de Nederlandse kant van de
grens – er is veel te zien! Het vertrekpunt
kunt u zelf kiezen. 

U wilt de Grafschaft Bentheim verkennen en
een aantal dagtochten maken? Geen enkel
probleem: Vanuit één plaats kunt u gemak-
kelijk verschillende fietsroutes volgen. De
Grafschafter Fietsentour omvat in totaal 16
bijzondere rondritten die een goed beeld
geven van de verschillende kanten van deze
regio. Elke etappe kent een speciaal thema
dat met de plaats van vertrek en aankomst
samenhangt. De lengte van de etappes ligt

tussen de 31 en 53 kilometer; vijf routes
lopen zelfs voor een deel over Nederlands
grondgebied. De afzonderlijke routes worden
beschreven op de pagina’s 8 en 9. 

Nieuwe service: als gevolg van de ver-
nieuwde markering van de fietsroutes zijn er
een aantal nieuwe trajecten bijgekomen die
de afzonderlijke routes van de Grafschafter
Fietsentour met elkaar verbinden. Rustige
weggetjes natuurlijk. Zo kunt u uw tocht
naar eigen inzicht langer maken of juist
inkorten – al naar gelang waar u zin in heeft
en hoe u zich die dag voelt. 

Het precieze routeverloop staat aangegeven
op een gedetailleerde fietskaart schaal
1:50.000. In het begeleidende boekje staan
de “Grafschafter Fietsentour”, de beziens-
waardigheden langs de route en de beweg-
wijzering uitgebreid beschreven, inclusief
dagtochten. Kaarten en een begeleidend
boekje in het Nederlands zijn verkrijgbaar in
de boekhandel en bij de VVV’s ter plaatse
(zie ook paginas 32 en 33). 

Grafschafter Fietsentour
Jaknikkers, kunst in de natuur en een idyllisch landschap

11

Fietsen
Meerdaagse tochten

220 km

Nordhorn-Almelo-Kanaal Natuurrots Isterberg
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Nordhorn

NeuenhausUelsen

Emlichheim

Wilsum

  Bad Bentheim

Lage

Münsterland

Osnabrücker
Land

Grafschaft
Bentheim

Vanaf het zadel zo de “Fietsenbus” in: In de
Grafschaft Bentheim kunnen fietsers af-
zonderlijke etappes gemakkelijk per bus
afleggen terwijl hun tweewieler – in de
Grafschaft Bentheim “Fietse” genoemd –
met een speciale aanhangwagen wordt ver-
voerd. Reis spontaan verlengen? Door de
“Fietsenbus” wordt het gebied waar u kunt
komen aanzienlijk groter. Op die manier
kunt u de etappes van de Grafschafter fiet-
sentour individueel en flexibel plannen. En is
de “redding” nabij bij een plotselinge weer-
somslag. 

De Fietsenbus is al vanuit de verte goed te
herkennen – aan de leuke tekeningen van
vrolijke fietsers op een blauwgroene achter-
grond. Bovendien trekt de Fietsenbus een
aanhanger achter zich aan die niet over het
hoofd is te zien: daarop kunnen 15 fietsen
worden vervoerd. Het principe is heel een-
voudig: fietsers plaatsen hun “Fietse” zelf
op de aanhanger en kopen een gewoon
kaartje naar hun volgende bestemming. 
Het meenemen van een fiets kost slechts 
1,20 euro, en dat op alle trajecten. Op de
plaats van bestemming aangekomen, halen
de fietsers hun tweewieler weer van de aan-
hangwagen af en zetten hun fietstocht voort. 

De “Fietsenbusse” rijden eens per uur op
lijn 100 tussen Bad Bentheim, Nordhorn,
Neuenhaus, Uelsen en Emlichheim, de
noord-zuid-as van de Grafschaft Bentheim.
Fietsers die een etappe door de Grafschaft
Bentheim per bus willen afleggen, stappen
gewoon bij die halte van lijn 100 in de
Fietsenbus waar het hun het beste uitkomt.
Als het Duitse Nedersaksen zomervakantie
heeft, rijdt de “Fietsenbus” dagelijks, in het
voorjaar en de herfst in het weekend. 
De dienstregeling is ook te vinden op
www.geheimoverdegrens.nl

Uitgebreide informatie met alle gegevens 
en feitjes over de Fietsenbus bevat de 
gratis overzichtskaart. Hierin zijn ook tips 
te vinden voor mooie uitstapjes in de
Grafschaft Bentheim. De kaart en de dienst-
regeling zijn verkrijgbaar bij Grafschaft
Bentheim Tourismus en de VVV’s.

Meerdaagse tochten met de Fietsenbus
Grafschaft Bentheim, de meest fietsvriendelijke regio van

Niedersachsen, verkennen

12

Fietsen
Meerdaagse tochten

Aanbiedingen

3 dagen – Toeren op de fiets
(op verzoek met de fietsenbus)

Van de imposante Burg Bentheim tot de lande-

lijke sfeer op de boerderij. De Grafschaft Bent-

heim verbergt talrijke highlights en moge-

lijkheden voor een ontdekkingstocht op de fiets. 

Inbegrepen: 2 overnachtingen met ontbijt, 

2 diners in het hotel, 1 geillustreerde reisgids

„Grafschaft Bentheim“ per kamer, 1 fietskaart

van de „Grafschafter Fietsentour“ per kamer, 

2 speciaal voor u samengestelde fietsroutes

per kamer

Prijs per persoon: v. a. € 99,– 

Op basis van tweepersoonskamer 

Te boeken: het hele jaar door

Dag van aankomst: dagelijks

Extra mogelijkheden: Prijs toeslag eenper-

soonskamer op aanvraag. Huurfiets vanaf 

€ 7,– per dag, speciaal samengestelde fiets-

routes € 6,– p. Route, Buskaartjes incl. Fiets-

vervoer voor de “Fietsenbus” op aanvraag.

Boeken: Tel. 00 49 - 59 21 - 96 11 96
www.grafschaft-bentheim-tourismus.de

Info
Landschap: rivier en kanalen, weilanden en

bossen, veen en heide, dorpen en kleine 

steden.

Moeilijkheidsgraad: Overwegend vlak en

uitermate geschikt voor gezinnen. Slechts

enkele flauwe hellingen bij Bad Bentheim 

en Uelsen. 
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Wettringen

Zwolle

Hardenberg

Neuenhaus
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13 km

10 km

13 km

21 km

Nordhorn

20 km

11 km

38 km

22 km
20 12

9 km

8

Laar8
9

7

Info

Kunstwegen-object “Turf Cupola” in Neugnadenfeld Kunstwegen-object “Groot schilderen” bij Lage

13

Fietsen
Meerdaagse tochten

Kunst en cultuur in het groen én twee lan-
den aan een route: de Vechtdalroute heeft
meer te bieden dan alleen de rivier. De tocht
loopt over een afstand van 223 km van de
bron in Darfeld in het Münsterland tot de
monding in Zwolle – en omgekeerd.
Onderweg hebben fietsers volop de mo-
gelijkheid bezienswaardige plaatsjes te be-
zoeken of bijzondere uitstapjes te maken. 

Bron van puur fietsplezier: De Vechtdalroute
begint op de plek waar de Vecht ontspringt.
Eerst fietst u door een licht glooiend heuvel-
landschap met bossen en beekjes. Na een
kleine 100 kilometer komt u uit in Schüttorf
in de Grafschaft Bentheim, de meest
fietsvriendelijke regio van Niedersachsen.
Het is zeker de moeite waard om bij de
“Schüttorfer Reus” een tussenstop te
maken: De 87 meter hoge kerktoren zorgt
voor een uniek uitzicht op het Grafschaft
Bentheim – en op de rest van de route die
vanaf hier voor het grootste deel over vlak
terrein verloopt.

Op het “Shopping-eiland” Nordhorn komen
de Vechtdalroute en de kunstwegen-route,
een binnen Europa uniek cultuurproject,
samen. Op weg naar Zwolle krijgt u de kans

om meer dan 60 heel aparte kunstobjecten
te ontdekken. Onderweg vertellen de ob-
jecten steeds over de geschiedenis van land
en volk. In de idyllische Herrlichkeit Lage
bijvoorbeeld informeert een reusachtige
wand met foto’s over de plaatselijke
geschiedenis. Nabij “komt de maan op
boven Capri” en bij Neugnadenfeld loopt
een bijzondere weg het veen in... 

Bij Laar steekt de Vecht de grens over naar
de provincie Overijssel. De Duitse “Vechte”
wordt de Nederlandse Vecht. Slechts een
van de vele verschillen tussen de beide buur-
landen – dat is nou juist de charme van het
grensoverschrijdende Vechtdal. 

Een nieuwe reisgids met fietskaart is de
ideale metgezel voor onderweg. Hij past
gemakkelijk in iedere stuurtas. Naast de uit-
gebreide routebeschrijving is in het boekje
een uitvoerig hoofdstuk met tips voor 
aantrekkelijke uitstapjes en overnachtings-
mogelijkheden opgenomen. Het boekje is
zowel bij de verschillende regionale toeristen-
bureaus als bij de boekhandel verkrijgbaar.

Vechtdalroute met kunstwegen
Volg de rivier van de bron tot aan de monding

223 km

Aanbiedingen
Kom tot rust in het Vechtdal! 

Wij reserveren uw hotel, wij organiseren uw
programma en desgewenst bagagetransfer. 

Fietsarrangement: U stelt uw individuele
Vechtdaltocht zelf samen, afhankelijk van 
de lengte van de dagetappes.
Wij verzorgen: overnachting met ontbijt en
diner en een lunchpakket voor de volgende
dag, inclusief kaartmateriaal, reservering, 
boeking en afhandeling van de rekening. 
Onze dagprijs per persoon op basis van een
tweepersoonskamer: vanaf € 60,– tot € 80,–
(afhankelijk van de hotelcategorie die op de
door u gekozen etappe beschikbaar is);
toeslag voor eenpersoonskamer op aanvraag.

U kunt de dagetappes zelf plannen. 
Zo bepaalt u uw eigen tempo en afhankelijk
van de etappe waarvoor u kiest, maakt u ook
een keuze uit de bezienswaardigheden. 

Boeken: Grafschaft Bentheim Tourismus,
Touristeninformation Metelen, 
VVV Overijssels Vechtdal.
Verder informatie op www.vechtdalroute.nl

Landschap: door landbouw bepaalde natuur

met vele kanalen, bossen, veengebieden en

velden. Idyllische steden en dorpen met 

historische kernen. Moeilijkheidsgraad: in het

Westfaalse gedeelte loopt de route door 

glooiende heuvellandschappen, in de Graf-

schaft Bentheim en in Nederland fietst u door

het vlakke Vechtdal.
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Land

25 km

48 km

15 km

22 km
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14

Fietsen
Meerdaagse tochten

Artland-Rad-Tour
Een unieke cultuurlandschap verkennen  

Mag het een snufje boerenlandlucht zijn?
Het Artland in het noorden van het
Osnabrücker Land lijkt wel één kolossaal
openluchtmuseum: schilderachtige vak-
werkboerderijen vlijen zich in het door de
landbouw gevormde cultuurlandschap, rijk
versierde huizen liggen langs de wegen.
Vergeet niet het kasteelcomplex Fürstenau
te bezoeken. En een prettige bijkomstigheid
is dat de Artland-Rad-Tour overwegend door
een vlak landschap voert. Bijna net zoals
thuis, toch? 

Zonder de rivier de “Hase”, die van het zui-
den naar het noorden dwars door het
Osnabrücker Land stroomt, zou het unieke
cultuurlandschap Artland niet bestaan. De
Hase trad vroeger namelijk regelmatig 
buiten haar oevers en maakte de grond op
die manier bijzonder vruchtbaar. De rijke
oogsten brachten de boeren grote welvaart,
die u terugvindt in de vormgeving van hun
voorname boerderijen. 

Zo kan men vandaag de dag nog in het hele
Artland in een parkachtig landschap talrijke
indrukwekkende vakwerkboerderijen met
prachtig houtsnijwerk in de gevels bewonde-
ren, die alle onder monumentenzorg staan.
Nieuwsgierig geworden?

U kunt het beste starten in de “hoofdstad”
van het Artland, de burchtmanstad Quaken-
brück, die vanwege zijn naam geheel in het
teken van de kikker staat. Overal vindt u de
amfibie in de ene of andere vorm terug 
als symbool; kikkersporen leiden u langs
bezienswaardige vakwerkgevels. 

Langs de route in de richting van Badbergen
en Gehrde zult u merken, dat op de boerde-
rijen niet alleen het hoofdhuis rijk versierd
is, maar dat de complete boerenhofstede,
van de inrijpoort tot het bakhuisje, is op-
getrokken uit vakwerk van typische rode
baksteen. Op veel boerderijen bedrijft 
men niet alleen landbouw en veeteelt, ook
nieuwsgierige bezoekers zijn welkom: zij
kunnen daar koffie drinken, in het hooi over-
nachten of zelfs naar concerten luisteren. 

De stad Fürstenau met zijn historische stra-
ten en indrukwekkende kasteel is het weste-
lijkste punt langs de route. Bippen, Ketten-
kamp, Nortrup en Berge zorgen op deze
etappe voor de nodige afwisseling met
hunebedden en een waterburcht. 

Na Berge leidt de fietstocht u door mystieke
bossen en veengebieden en belandt u tens-
lotte in serene rust en eenzaamheid.

Aanbiedingen

3 dagen kennismaken met 
de culturele schatten van het
Artland

Verken het schilderachtige Artland en beleef

een unieke cultuurgeschiedenis 

Boekingscode: TRV 601

Inbegrepen: 3 dagen fietsen op de gevel-,

kunst- en tuinroute incl. 2 overnachtingen

met ontbijt in een hotel of uitstekende

vakantiewoning, 2 x s’ avonds diner met

streekgebonden gerechten, 1 x pauze in het

Bauernhof-Cafe, welkomstdrankje bij de

Tourismus Information, uitgebreid infor-

matiemateriaal, 2 ansichtkaarten, 

2 themafietskaarten 

Prijs per persoon: € 145,– 

in een tweepersoonskamer

Boeken:  Tel. 00 49 - 5 41 - 9 51 11 95
www.osnabruecker-land.de 

Boerderij in het Artland Raadhuis Quakenbrück

150 km

Landschap: parklandschap dat in de laatste ijstijd

gevormd is met eindmorenes en de binnendelta

van de Hase

Moeilijkheidsgraad: zeer lichte klimmetjes, 

daarom bijzonder geschikt voor gezinnen

Info
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Fietsen
Meerdaagse tochten

GartenTraum-Tour
Inspiratie voor uw tuin 

146 km

De wind door uw haar en de geur van bloe-
sem: De GartenTraum-Tour (Droomtuinen-
route) brengt u naar de mooiste tuinen en
parken in het noorden van het Osnabrücker
Land.

Als u nog ideeën nodig heeft voor de aanleg
of de vernieuwing van uw tuin, dan moet 
u beslist deze fietsroute nemen. Zo’n grote
verscheidenheid aan prachtige tuinen 
als hier tussen Hase en Hunte in het
Osnabrücker Land vindt u praktisch ner-
gens. Het zijn echt kleine droomtuinen waar
de eigenaren met recht trots op zijn. Maar
ook de grote parken en tuinen rondom de
kastelen en musea, die direct aan de route
liggen, verdienen zeer zeker uw aandacht.
Menig vakantieganger zal aan het einde van
zijn fietstocht vol van alle overweldigende
indrukken en nieuw opgedane kennis naar
huis terugkeren. 

Als u bij het Lakenwevermuseum in 
Bramsche start dan heeft u meteen de gele-
genheid om verschillende historische 
verfplanten te leren kennen. Het traject
loopt in noordelijke richting eenmaal ron-
dom de Alfsee naar de Rosenkranzgarten
van der Kommende Lage in Rieste met 
15 door rozen omrankte wegkruisen. 

Vervolgens rijdt u naar het Mittellandkanaal,
daarna naar het noorden het veengebied in.
Op deze route zult u het aangenaam vlakke
landschap zeer zeker op prijs stellen en
beleeft u vooral plezier aan de bloeiende
rododendrons in de tuinen die in dit veen-
gebied zijn aangelegd. Als u de gemeente
Bohmte achter u gelaten heeft, komt u bij de
kastelen Hünnefeld en Ippenburg in Bad
Essen, met hun prachtige parken, die bij
bepaalde evenementen ook voor het publiek
worden opengesteld. Op kasteel Ippenburg
kunt u getuige zijn van het jaarlijkse inter-
nationale tuinfestival, als hoogtepunt van
het tuinseizoen. U vervolgt uw weg langs 
de rand van het Wiehengebergte en in
Ostercappeln-Venne kunt u het Moleneiland
bezichtigen. Het eiland wil dit toch al zo
fraaie complex nog verrijken met een tuin-
bouwproject. Nu wordt er toch een beetje
inspanning van u gevraagd – het Wiehen-
gebergte moet beklommen worden. Aan de
voet van de Kalkrieser Berg maken Museum
en Park Kalkriese met name op het uitge-
strekte parkterrein de samenhang duidelijk
tussen het landschap en de invloed daarvan
op de Varusslag in het jaar 9 na Chr. 

Aanbiedingen
GartenTraum-Tour in het
Osnabrücker Land

Vijfdaagse fietstocht door een betoverende
verscheidenheid aan tuinen – van kasteel- 
tot privé-tuinen. Vertrek- en eindpunt van 
de 146 km lange trip is Bramsche. 

Boekingscode: TRE 611

Inbegrepen: 4 overnachtingen, ontbijtbuffet, 
entree Lakenwevermuseum “Tuchmacher
Museum Bramsche”, entree “Varusschlacht
im Osnabrücker Land”, 1 fietskaart voor 
2 personen, Merian extra (tijdschrift), 
uitgebreid toeristisch informatiemateriaal, 
1 x bandenreparatieset per groep

Prijs per persoon: € 199,–  
Op basis van een tweepersoonskamer
Toeslag eenpersoonskamer: € 35,–

Op aanvraag: bagagetransfer v.a. 
2 personen voor € 28,– per persoon

Boeken:  Tel. 00 49 - 5 41 - 9 51 11 95

www.osnabruecker-land.de 

Landschap: vlak landschap bepaald door

kanalen, rivieren en veen

Moeilijkheidsgraad: vlak terrein, natuurlijk

bijzonder geschikt voor tuinliefhebbers

Info
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Fietsen
Meerdaagse tochten

Meppen Quakenbrück
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Land

31 km

39 km

68 km

50 km

22 km

55 km

Een prachtige fietstocht langs de populaire
Hase-Ems-route. De tocht voert u in rustige
etappes van gemiddeld 50 km door het
Osnabrücker Land, het recreatiegebied
Hasetal en het Emsland. U kunt niet alleen
genieten van het afwisselende landschap,
maar ook van de water- en windmolens,
waterburchten, sluizen en waterkeringen die
aan de route liggen.

Sinds de gletsjers uit de ijstijd ca. 150.000
jaar geleden de weg voor deze stroompjes
hebben vrijgemaakt, is de omgeving sterk
veranderd. Ondanks dat kunt u een idylli-
sche route verwachten. In totaal is deze
lange-afstands fietsroute 265 km lang; 
ca. 100 km van de route loopt door het 
natuurpark in het Osnabrücker Land. Onder-
weg kunt u genieten van prachtige natuur,
diverse bezienswaardigheden en idyllische
landschappen.

Melle is het ideale beginpunt van uw tocht:
hier ontspringt namelijk de Hase. Al snel
staat u een bijzonder natuurverschijnsel te
wachten. In het vlakke landschap splitst de
Hase zich in twee verschillende rivieren; de
Ems en de Weser. Deze bifurcatie, zoals dit
fenomeen officieel heet, is in Europa bijna
een unicum.

Het is absoluut de moeite waard, eens een
ommetje te maken: Melle heeft namelijk
veel moois te bieden. Het aangrenzende
recreatiegebied Bissendorf leent zich uit-
stekend voor een ontdekkingstocht langs
betoverende burchtcomplexen. Wat dacht 
u van een ontspannen dagje shoppen?
Parkeer uw fiets dan even in Osnabrück en
slenter door de schilderachtige binnenstad;
een vleugje geschiedenis en cultuur is inbe-
grepen. Ten noorden van Osnabrück ligt de
voormalige textielstad Bramsche met het
“Tuchmachermuseum” en het romantische
Artland – een vruchtbare regio waar 
de rijkelijk versierde boerderijen van de 
vroegere welvaart van de boeren getuigen.

Als u Quakenbrück gepasseerd bent, eindigt
weliswaar de route in het Osnabrücker Land;
de idyllische route van de Hase-Ems-tocht 
is nog niet ten einde. U vervolgt uw weg
richting het Hasedal en de stad Meppen 
met zijn historische kern. Via Lingen in 
het Emsland loopt de route naar het 
eindpunt in Rheine in het Münsterland; de
rivier wijst steeds de weg.

Hase-Ems-Tour
Fietstocht met uitzicht op de rivier

Aanbiedingen

Langs de Hase naar de Ems 

Een prachtige fietstocht langs de populaire

Hase-Ems-route. De tocht voert u in rustige

etappes van gemiddeld 50 km door het

Osnabrücker Land, het recreatiegebied

Hasetal en het Emsland.

Boekingscode: TRE 607 

Inbegrepen: 

4 overnachtingen met fietsersontbijt o.b.v. ,

tweepersoonskamer met douche/toilet, 

1 fietsroutekaart en informatiepakket,

1 x bandenpechhulp per groep. 

Prijs per persoon: € 199,–

Op basis van een tweepersoonskamer 

Toeslag éénpersoonskamer: € 50,– 

Verlenging per nacht: € 40,– per persoon 

Te boeken: het hele jaar door. 

Boeken, Tel. 00 49 - 5 41 - 9 51 11 95
www.osnabruecker-land.de 

Landschap: Teutoburgerwoud/Wiehengebergte,

tochtjes door steden en dorpen, 

rivierlandschappen

Moeilijkheidsgraad: geschikt voor gezinnen, 

weinig klimmetjes

Info 265 km
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Fietsen
Meerdaagse tochten

Friedensroute
Weg naar de vrede – en naar de ontspanning

Prinzipalmarkt Münster met raadhuis van de

Westfaalse Vrede

Deurklink van het Raadhuis in Osnabrück

170 km

In het spoor van de 
Westfaalse Vrede

Zesdaagse tijdreis: De onderhandelingen 

over de beroemde Westfaalse Vrede vonden

in de historische stadhuizen van Münster 

en Osnabrück plaats. Volg de sporen van de

boodschappers van toen.  

Boekingscode: P-MTZ-FRIE-6

Inbegrepen: 5 overnachtingen met ontbijt,

stadsrondleidingen in Osnabrück en Münster

(Duitstalig), lengte etappe: 30 – 50 km, 

kaarten. Dag van aankomst: zaterdag of 

zondag. Bagagetransfer tegen bijbetaling.

Prijs per persoon: € 299,–

Op basis van een tweepersoonskamer

Boeken: Tel. 00 49 - 25 51 - 93 92 91
www.muensterland.nl

Aanbiedingen

Landschap: Teutoburgerwoud,

Tecklenburgerland, Münsterlandse parkland-

schap, kleine en grotere plaatsen en twee 

universiteitssteden

Moeilijkheidsgraad: voor gemiddeld tot goed

getrainde fietsers, veel hellingen

Info

Op de pedalen in plaats van de sporen geven:
de “Friedensroute” (Vredesroute) verbindt
de steden Münster en Osnabrück met elkaar:
een moderne fietsroute over historische 
ruiterpaden. Door een prachtig landschap.

Tussen 1643 en 1648 werd in Münster en
Osnabrück onderhandeld over het einde van
de Dertigjarige Oorlog. De verschillende
onderhandelingspartijen uit heel Europa
waren nog steeds vijanden van elkaar, zodat
in twee verschillende steden onderhandeld
moest worden. Daarom was een betrouw-
bare postdienst tussen de twee kampen
noodzakelijk.

Hiervoor werd een “Reichspostlinie” on-
derhouden, waarover “Vredesruiters” met
berichten en boodschappen heen en weer
reden. Het resultaat is bekend: de moeiza-
me onderhandelingen resulteerden in de
Westfaalse Vrede, het eerste gemeenschap-
pelijke Europese vredesverdrag: enkele 
regelingen uit dit verdrag gelden ook tegen-
woordig nog. Dit geldt ook voor de vele
getuigen uit die tijd, die langs de route nog
bewonderd kunnen worden. De Vredesroute
verbindt de historische raadhuizen van
Münster en Osnabrück met elkaar. Als 
fietsroute, die door een prachtig landschap
loopt: door de uitlopers van het Teuto-

burgerwoud en het Münsterlandse park-
landschap. Bovendien is het voor de pedaal-
ridders uit de 21e eeuw veel makkelijker 
dan voor hun voorgangers te paard in de 
17e eeuw. Stopten de vredesruiters nog bij
eenvoudige eethuisjes, waar ook van paard
werd gewisseld; tegenwoordig vinden 
fietsers vele uitnodigende restaurantjes op
hun pad. Bovendien zijn er tegenwoordig
veilige bruggen over rivieren en beken aan-
wezig. De vredesruiters moesten echter op
zoek naar doorwaadbare plaatsen en bij
overstromingen moesten zij vaak grote
omwegen nemen. De exacte route veran-
derde dan ook vaak. De tegenwoordige
route staat vast en is voorzien van een 
uitstekende bewegwijzering. Het symbool
van de vredesruiters wijst de weg – in beide
richtingen. Er is een oost- en een westroute,
waardoor ook een rondje gefietst kan worden.

De toeristenbureaus Osnabrücker Land en
Münsterland Touristik hebben de Vredes-
route ontwikkeld en nodigen u uit, de histo-
rische sporen van de Vredesruiters te volgen.
Spring op de fiets, ontspanning is uw belo-
ning…

In 2008 werd de route uitge-
roepen tot „fietsroute van het 
jaar van Nordrhein-Westfalen“.
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Vreden

Isselburg Raesfeld

Coesfeld

Ibbenbüren

Tecklenburg

Warendorf

BeckumNordkirchen

Münster

Bad Iburg

Bad Bentheim

Ochtrup

Dülmen

Ahaus Steinfurt

Rheine

Billerbeck

Velen

Osnabrücker
Land

Münsterland

305 km

210 km
240 km

310 km
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Een nieuwtje voor pedaalridders: op de 
100 Schlösser Route (100-Kastelen-Route)
kunt u verschillende herenhuizen “verove-
ren”: machtige burchten, prachtige kastelen,
voorname landgoederen en romantische
landhuizen. En dat op nieuwe routes. De
totale lengte van de routes, die tot nu toe
1.400 km bedroeg, is tot 960 kilometer in-
gekort. Tegelijkertijd werden vier “rondjes”
door het Münsterland ontwikkeld, die 
tussen de 210 en 310 km lang zijn en door
het parklandschap van het Münsterland
slingeren. Waarom? Zodat de cultuurhisto-
rische juweeltjes in de berm nog beter tot
uitdrukking komen - de kroon op uw actieve
vakantie. De meeste complexen liggen buiten
de hoofdroutes, verscholen in het groen,
duiken plotseling op na een bocht of weer-
spiegelen in het water van een gracht. De
route is overwegend vlak en is daarom ook
uitstekend geschikt voor kleine schildknaap-
jes en jonkvrouwen. U fietst over kleine en
goed onderhouden wegen, door oases van
rust en ontspanning.

Enkele hoogtepunten op de route zijn 
waterkasteel Nordkirchen – ook wel het
“Versailles van Westfalen” genoemd –, de
middeleeuwse Burcht Vischering, de indruk-
wekkende burcht Bentheim, de waterburcht
Anholt, de kastelen Raesfeld en Steinfurt als-

mede burcht Hülshoff en Haus Rüschhaus,
voormalige residentie van dichteres Annette
von Droste-Hülshoff. U kunt een bezoekje
brengen aan vele landgoederen en zich zo
een beeld vormen van het leven van de adel
in vroeger eeuwen. 

U wilt een dagtochtje maken? Of er lekker
een weekendje op uit? Of een compleet 
verzorgde fietsvakantie voor drie weken?
Geen probleem: de 100-Kastelen-Route
biedt volop mogelijkheden. U kunt aan de
hand van het honingraatnetwerk in het
Münsterland en de bewegwijzering pro-
bleemloos een op maat gesneden route
samenstellen en op ieder moment aanpas-
sen. Onderweg vindt u diverse restaurants
waar het heerlijk toeven is.

100 Schlösser Route
De koningin onder de fietsroutes

Aanbiedingen

“Uitgestrekte landschappen 
en grandioze kastelen”
(Westelijke ronde)

Sprookjesachtige kastelen, robuuste burchten

en idyllische herenhuizen vergezellen u op

deze zesdaagse reis. Verken het Münsterland

vanuit koninklijk perspectief:

6 x overnachting met ontbijt in 3-4 sterren

hotels (overnachtingen deels in kasteel-

hotels), bagagetransfer, kaartmateriaal, 

tourbeschrijving, Sicherungsschein

Op aanvraag 5 x halfpension toeslag 

€ 100,–  p.p.

Fietsverhuur op aanvraag

Prijzen per persoon: 

€ 429,– o.b.v. een tweepersoonskamer

€ 559,– in een eenpersoonskamer

Boeken: Tel. 00 49 - 25 51 - 93 92 91
www.muensterland.nl 

Kasteel Raesfeld, Raesfeld Burcht Vischering, Lüdinghausen

960 km

Landschap: overwegend vlak, in het Tecklenburger

Land heuvelachtig, rondom Baumbergen tussen

Billerbeck en Coesfeld bergachtig

Moeilijkheidsgraad: redelijk vlak met af en toe 

een sportieve uitdaging

Info

In het Westmünsterland (Borken,

Stadtlohn, Ahaus, Gronau) rijdt in

het fietsseizoen een Fietsenbus. Van 1 mei

tot 3 oktober kunnen actieve vakantiegangers

hun tweewieler in de fietsaanhanger zetten

en comfortabel enkele etappes met de bus

afleggen. Meer informatie: 

www.kreis-borken.de/fietsenbus

Tip!
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Landschap:

mooi groen rivierenlandschap: 

vlakke route, geschikt voor gezinnen
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Saerbeck

Greven

Warendorf

Harsewinkel

Gütersloh

Emsbüren

Lingen

Emsdetten

Rheine

Telgte

Münsterland

Osnabrücker
Land

Emden

Hövelhof

1513

20 km

13

13

15 km

Grafschaft
Bentheim

Een rivier volgen van de bron tot aan de
monding in zee: dat is een bijzondere 
ervaring. De EmsRadweg staat garant voor
zo’n unieke belevenis. Volg de kleinste rivier
van Duitsland door een ongerept landschap.

Een bijzonderheid: Op de 379 kilometer
lange route tussen Hövelhof en Emden
komen nauwelijks hoogteverschillen voor –
net als thuis. De EmsRadweg is daarom ook
bijzonder geschikt voor gezinnen met 
kinderen. De route loopt over geasfalteerde
secundaire wegen en fietspaden buiten de
verkeersdrukke wegen. 

Als een blauw lint verbindt de rivier vijf
vakantieregio’s; elk met een geheel eigen
karakter. Direct aan de bron van de Ems bij
Hövelhof aan de voet van het historische
Teutoburgerwoud begint de route, die 
eerst door het Paderborner Land en het
Gütersloher Land slingert. Historische ste-
den met vakwerkhuizen en het natuur- 
en vrijetijdspark Flora Westfalica bepalen
het ongerepte landschap.

Langs de paradijselijke uiterwaarden voert
de tocht door het parklandschap van het
Münsterland met zijn sprookjesachtige
waterkastelen. Hier leent de route zich uit-
stekend voor een bijzondere verkennings-

tocht door de cultuurgeschiedenis en voert
deels langs de rivier en deels door idyllische
landschappen. Of naar oude stadjes als
Greven en Warendorf. Uitkijktorens en 
rustplaatsen nodigen uit tot een pauze,
informatieborden vertellen over de regio.
Tijd voor een hartversterkertje? Onderweg
vindt u een ruim aanbod aan cafés en
restaurants. In 2005 werd het Münster-
landse deel van de EmsRadweg overigens
uitgeroepen tot “fietsroute van het jaar” in
Nordrhein Westfalen: een waarmerk voor
uitstekende kwaliteit.

De Ems bereikt dan het groene landschap
van het Emsland; een regio die natuur 
en scheepvaarttraditie op een bijzondere
manier met elkaar verbindt.

Echt maritiem wordt het in Ostfriesland.
Hier kun je de zee al voelen en de zeelucht
al bijna opsnuiven. Bij Emden mondt de
Ems dan uit in de Dollard en de Noordzee;
de bekroning van een reis langs en met de
idyllische Ems. 

EmsRadweg
Van de bron tot aan de monding

379 km

Aanbiedingen

EmsRadweg – van de bron 
tot de monding

Beleef het prachtige en afwisselende rivieren-

en uiterwaardenlandschap langs de Ems, 

een van de grootste rivieren van Duitsland.

Over een afstand van 375 km loopt het traject

door het Paderborner en Gütersloher Land,

het Münsterland en het Emsland tot in

Ostfriesland.  

Boekingscode: P-MTZ-EMS-9

Inbegrepen: 9 overnachtingen met ontbijt, 

8 etappen 40 – 60 km, 8 x bagagetransfer,

fietskaart “bikeline”

Prijs per persoon: € 489,– 

Op basis van een tweepersoonskamer

Boeken: Tel. 00 49 - 25 51 - 93 92 91
www.muensterland.nl

Info
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Wat denkt u van een fietstocht in de tijd van
de Romeinen? Spring op het zadel en verken
de “Römerroute”, de route der Romeinen.
De route loopt vanuit een voormalige
Romeinse stad – Colonia ulpia Trajana, 
zo heette het tegenwoordige Xanten toen –
aan de Niederrhein naar de verschillende
plaatsen in Westfalen, die onder het bewind
van keizer Augustus dienst deden als mili-
taire bases. Van hieruit moest Germanië 
veroverd worden.

Dit mislukte echter in eerste instantie: in 
het jaar 9 na Christus werden drie legioenen
van veldheer Varus door de Germaanse troe-
pen van stamvorst Arminius de Cherusker
vernietigend verslagen. De geleerden zijn
het er weliswaar niet over eens, waar de slag
precies heeft plaatsgevonden, maar het 
zou best eens ergens langs de route der
Romeinen geweest kunnen zijn. Nieuws-
gierig geworden? Ga dan sporen zoeken!

Over een afstand van ca. 315 km kunt u 
zich tijdens uw fietstocht inleven in de ver-
moedelijke mars van de Romeinse legioenen
van Xanten naar Detmold (en omgekeerd) –
weliswaar onder veel aangenamere omstan-
digheden dan toen.  2.000 jaar geleden was
deze streek nog een groot ondoordringbaar

bosgebied met uitgestrekte moerassen die
het marcheren moeilijk maakten.

De huidige route der Romeinen loopt nog
steeds door afgelegen gebieden, weg van de
drukke verkeerswegen, maar over uitstekend
onderhouden en overzichtelijk bewegwijzer-
de fietspaden. De overwegend vlakke fiets-
route volgt de Romeinse sporen consequent.
Deze zijn voornamelijk in de Romeinse stad
Xanten en in het Romeins museum in
Haltern am See te vinden. In Haltern be-
vinden zich de belangrijkste en meest
onderzochte militaire bolwerken uit de tijd
van keizer Augustus. Vooral de militaire
kampen, de verdedigingswerken langs de
oever en de bijbehorende “Gräberstraße”
genieten grote bekendheid.

Maar langs de route liggen ook veel nieuwe-
re bezienswaardigheden, historische stads-
en dorpskernen, kuuroorden, thermale
baden en recreatiebaden. Deze vormen een
garantie voor een ontdekkingstocht vol bele-
venissen. Bestemming en absoluut hoogte-
punt is het Hermannsdenkmal, dat hoog
boven Detmold uittorent. Na de beklimming
wacht als beloning een prachtig uitzicht.

Römerroute
In het spoor van de legioenen
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Münsterland

Osnabrücker
Land

Paderborn,
Detmold

Xanten

Wesel

Schermbeck

Dorsten

Haltern am See

Olfen

Werne Hamm

Lippetal

Lippstadt

Ruhrgebiet

15 km 22 8
18 9

39 17 23 20

315 km
Landschap: overwegend vlak, langs de

Lipppe, richting het Hermanns-

monument heuvelachtig (Teutoburger-

woud)

Moeilijkheidsgraad: geschikt voor 

gezinnen, vlak

Museum en Park Kalkriese,

Kinderrondleiding

Hermannsmonument, Detmold

Info
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Warendorf

Boulogne-sur-Mer

St. Petersburg

Vreden

Gütersloh

Münster

Detmold Höxter Berlin

Den Haag

Münsterland

Grafschaft
Bentheim

Osnabrücker
Land

Stadtlohn

13 56 km
25 km

Landschap: overwegend door het rivierland-

schap van de Lippe

Moeilijkheidsgraad: vlakke route, 

geschikt voor gezinnen

Flamingo‘s in Zwilbroekse veen

U wilde altijd eens dwars door Europa fiet-
sen? De Europaradweg 1 (EuropaFietsPad)
loopt van Boulogne-sur-Mer naar St. Peters-
burg – en dwars door het Münsterland.
Beleef het typische parklandschap in deze
regio, fiets over afgelegen weggetjes, ver van
de drukte van alledag. Heel handig: U kunt
thuis in Nederland starten en bij Vreden de
grens naar het Münsterland overgaan.
Meteen aan het begin van de route in de
buurt van Vreden kunt u een indrukwekkend
natuurspektakel beleven; het Zwillbrocker
Venn met de noordelijkste broedkolonie van
in het wild levende flamingos ter wereld. 

Door het bekoorlijke landschapsmozaïek
van het Münsterland fietst u langs prachtige
kastelen en menig imposant landgoed naar
de universiteitsstad Münster. Een prachtig to-
neel vormt de historische binnenstad met zijn
indrukwekkende bouwwerken, moderne archi-
tectuur en hedendaagse beeldhouwkunst.
Paarden, sport en nog veel meer – dat is
Warendorf. Een bezoek waard is de histori-
sche stadskern met zijn middeleeuwse stads-
gezicht, meer dan 600 gerestaureerde monu-
menten en tal van gezellige restaurantjes.
De brug tussen het Münsterland en Ostwest-
falen-Lippe vormt het plaatsje Harsewinkel.
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Europa-Radweg R1
Dwars door het Münsterland

Op zand gebouwd – met gids

275 km

Hengstparade in NRW, stoeterij Warendorf

“Gebouwd op zand”

Geldt voor individuele reizigers (zonder gids)

Boekingscode: P-MTZ-Sand-6

Inbegrepen:

6 overnachtingen met ontbijt in 3- tot 

4-sterren-hotels, 5 x 3-gangen-avondmenu,

bagagetransfer, kaarten, rondleiding door de

stad Münster (Duitstalig), routebeschrijving,

showcooking, informatiepakket, fietsverhuur

(tegen bijbetaling), afstanden tussen 45 en 

55 km (vertrek- en eindpunt: Münster)

Prijs per persoon:

O.b.v. een tweepersoonskamer: € 457,–

O.b.v. een eenpersoonskamer: € 565,–

(Groepen vanaf 12 personen krijgen een 

korting van € 20,– p.p.)

Aankomstdag: dagelijks

Boeken: Tel. 00 49 - 25 51 - 93 92 91
www.muensterland.nl

Korrelig, creatief en culinair: ontdek wat er in het
Münsterland allemaal op en van zand werd en
wordt gebouwd. Deze tocht volgt geen beweg-
wijzerde route, maar u wordt door een ervaren
reisleider begeleid. De tocht kan daarom uits-
luitend door groepen worden geboekt. Op 2 vast-
gelegde data kunnen ook individuele reizigers
zich aanmelden. Direct aan het begin van uw reis
maakt u bij tijdens een stadswandeling kennis
met de levendige universiteitsstad Münster. Een
reisleider loodst u veilig door de historische
oude stad. Dan fietst u circa 300 km in het spoor
van het oude natuursteen door het idyllische
Münsterlandse parklandschap. Altijd aan uw

zijde: uw reisleider, die niet alleen ervoor zorgt
dat u de juiste weg blijft volgen, maar u ook zal
boeien met vele wetenswaardigheden over land
en volk. Dan gaat de tocht verder langs waterka-
stelen en burchten zoals bijvoorbeeld burcht
Hülshoff. In het zandsteenmuseum in Havix-
beck kijkt u hoe een steenhouwer zijn werk doet
en verkent u de geschiedenis van het „West-
faalse marmer“. Op zandgrond kan ook uit-
stekend worden getuinierd. Hiervan kunt u zich
in de diverse tuinen en parken langs de route
overtuigen. Geniet ook eens van de Westfaalse
keuken. De chef de cuisine van het Posthotel
gunt u een kijkje in de regionale keuken.

Tip!

Info

Aanbiedingen

Data voor tochten met gids zijn te vinden op www.geheimoverdegrens.nl
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Welke idyllische landschappen, weilanden en
(fiets-)paden, welke regionale specialiteiten,
boerderijen en verborgen musea zijn er
langs de grens tussen de Achterhoek en het
Duitse Westmünsterland te ontdekken? 
De agri-cultura belevenisroute geeft de ant-
woorden. De tocht brengt u naar interessante
natuurreservaten, restaurants, hoeves, 
tuinen en musea. Al deze trekpleisters zijn
nauw verbonden met de regionale cultuur.

De plaatsen met het agri-cultura logo bieden
volop mogelijkheden voor de hele familie. 
U kunt Westfaalse ham op zelfgebakken
brood, pannenkoeken of verschillende soor-
ten kaas proeven – bereid met biologische
ingrediënten, vers van het land. En wat te
denken van een huifkartocht? Terwijl het
rustgevende landschap langzaam aan u
voorbijtrekt, komt de ontspanning helemaal
vanzelf.

Bij de meest uiteenlopende activiteiten
komt u in beweging, kunt u iets uitproberen
of uw eigen vaardigheden testen: heerlijk
ontspannen in de buitenlucht. In molens 
en oudheidskamers worden traditionele
ambachten en gebruiken getoond. Zie met
eigen ogen hoe het leven tussen vroeger en
nu veranderd is. En ontdek daarnaast ook
nog eens de verschillen en overeenkomsten

tussen de Duitse en Nederlandse grens-
regio.

Deze idyllische streek op actieve wijze
opnieuw beleven, met de fiets of op inliners,
te voet of te paard: agri-cultura maakt het
allemaal even gemakkelijk. Afwisselende
fietspaden, een akoestische reisgids op CD,
uitgestippelde wandel- en fietsroutes en 
uitgebreide informatie. Gaat u lekker op 
pad en geniet van de gastvrijheid op het
platteland. 

Uitgebreide informatie over de vele mogelijk-
heden langs de route is te vinden op de 
website www.agri-cultura.eu.

Agri-cultura
Regionale geschiedenis beleven

Vreden

Gescher

Groenlo

Winters-
wijk

Borken

Rhede
Bocholt

Aalten

Ruurlo
Eibergen

Velen

Borculo

Duitsland

Nederland

16 km

9

12 km

11

13 km

6

10

14 km

10 km

6

1
9

Landschap: aantrekkelijk landschap 

voor natuurliefhebbers

Moeilijkheidsgraad: vlakke regio,

geschikt voor families

Aspergeboerderij Schulze Besseling

Klompenmakerij ten Hagen

500 km
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Online-Service www.geheimoverdegrens.nl

U wilt u eigen fiets meenemen op vakantie, maar niet met de auto op pad? Geen probleem: Neem gewoon de trein! Ter plaatse kunt u
eveneens comfortabel per trein verder reizen. Waar, wanneer en tegen welke prijs? Een kijkje op verschillende websites geeft het antwoord:

www.reiseauskunft.bahn.de (Duitse Spoorwegen + streekvervoer)
www.ns.nl (Nederlandse Spoorwegen)
www.nordwestbahn.de (trein tussen Münster – Bielefeld – Osnabrück)
fietsenbus (zie ook blz. 12 + 18)
www.bus-und-bahn-im-muensterland.de (openbaar vervoer in het Münsterland)

In alle bussen en treinen van de vervoersbedrijven in het Münsterland kunt u uw stalen ros altijd meenemen (als er voldoende plaats is).
Wanneer u al onderweg bent, kunt u ook het infonummer 0049-180-3504030 bellen en informeren naar de actuele mogelijkheden.

Met de tweewieler over het spoor
Met de fiets in de trein of bus

Vakantieplanning
De eerste stap van uw vakantieplanning leidt naar het Internet.
Op de website www.geheimoverdegrens.nl zijn actuele aan-
biedingen en informatie over vakantiemogelijkheden te vinden.
Hier is tevens een online boekingsmodule te vinden. Zoeken &
boeken was nog nooit zo eenvoudig. Daarnaast kunt u natuurlijk
ook advies inwinnen bij de regionale VVV’s (voor telefoonnum-
mers zie blz. 2)

Accommodaties en fietsverhuur
U wilt ter plaatse een fiets huren? Geen probleem: op de site
kunt u lijsten met fietsverhuurstations en adressen van fietsen-

makers downloaden. Daarnaast kunnen over-
zichten van Bed & Bike aanbieders alsmede ver-
dere fietsvriendelijke accomodaties en restau-
rants gedownload worden. Uitstekende uitgangs-
punten voor een probleemloze vakantie.

Uitstapjes en activiteiten
Daarnaast geeft de site informatie over uitstapjes, stedentrips en
wellnessaanbiedingen, aantrekkelijke arrangementen alsmede
verdere activiteiten als golf en kanoën. Brochures, kaarten en
reisgidsen kunt u online bestellen, zie ook pagina 32-33.

Vanaf februari 2008 is de website helemaal vernieuwd.
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Wandelen
Overzichtskaart

Vechte

Dinkel

Nord-
Süd-Kanal

Ems

Berkel

Aa

Issel

Lippe

Hermannshöhen

Handelsweg

Töddenlandrundweg

Hünenweg

Ahornweg

Obergrafschaft Bentheim

Mühlenweg

Podagristenpad

X-Wege

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Stadtlohn

Groenlo

Isselburg

Raesfeld

Coesfeld

Wet

Ol

Duitsland

Nederland

WeselXanten

Gendringen

Zwillbrock

Oldenzaal

Coevorden

Nordhorn

Neuenhaus

Uelsen

Emlichheim

Wietmarschen

Ems

Wilsum

Schüttor

Ochtrup

Losser

Enschede

Südlohn

Velen

Reken

Haltern
am See

Dül

Legden

Ahaus

Heek
Horst

Ste

Billerbeck

Gronau

Gildehaus

Dar

Metelen

Vreden

Gescher

Groenlo

Borken

Rhede

Bocholt

Aalten

Eibergen

Südlohn

Deventer

Oldenkott

8.

6.2.

Laar

 Bad
Bentheim

Winterswijk

Dinkel

Hengelo

Arnhem

Nijmegen

Alle wegen leiden naar ontspanning: 
op deze kaart zijn de belangrijkste wandel-
routes in „Geheim over de grens“ aangegeven.
Uitgebreide informatie is op de volgende 
pagina’s te vinden.

X1648 = Wanderweg Friedensroute

Wandelroutes
over de grens
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Wandelen
Overzichtskaart

Dortmund-
Ems-Kanal

Ems

Hase

Else

Alfsee

Hunte

Hunte

Mittellandkanal
Dortmund-
  Ems-Kanal

Ems

Werse

Lippe

Lippe

Dortmund-
  Ems-Kanal

Ems

Ems

Laer

Nottuln

Havixbeck

Wettringen

Hörstel

Ibbenbüren

Saerbeck

Ladbergen

Tecklenburg

Lotte

Mettingen

Greven

Ostbevern

Lienen

Telgte
Warendorf

Sassenberg

Harsewinkel

Beelen

Sendenhorst
Enningerloh

Oelde

Beckum

Lippetal

Wadersloh

Ahlen

Nordkirchen

Lüdinghausen

Olfen

Senden

Münster

Meppen

Bielefeld

LippstadtHamm

Gütersloh

Rheda-Wiedenbrück

Halle

rn

en

Emsbüren

Quakenbrück

Fürstenau

Bramsche

Bersenbrück

Dissen

Bad
RothenfeldeBad Laer

Melle

Hilter

Belm

Georgsmarien-
hütte

Ostercappeln

Rieste

Glandorf

Lingen

hüttorf

Dülmen

Horstmar

Steinfurt

Altenberge

Nordwalde

Neuen-
kirchen

Emsdetten

Rheine

Recke

Hagen

Wolbeck

Werne

k

Drensteinfurt

Lengerich

Darfeld

Menslage

Berge

Ankum

Schale

Isselhorst

Lippborg

7.

X 1648

4.

Freren

Hopsten

3.

1.

Haselünne

Osnabrück

Bad Iburg
5.

Bad Essen

Let op: voor wandelkaarten en verdere bestelinformatie zie ook pagina 32–33
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Wandelen
Tips voor tochten

Comfortabele schoenen aan, de rugzak ingepakt en erop uit: 
door berg en dal, over heg en steg, in de sporen van handelaars en helden,
molenaars en Hunnen. Verken het buurland in gemoedelijk wandel-
tempo. En geniet van de unieke uitzichten…  

Op weg naar nieuwe hoogtepunten

Het landschap in de Duitse grensstreek is
veelzijdig. Dit is net zo geschikt voor begin-
ners als voor geoefende wandelaars. Direct
over de grens is het overwegend vlak; in het
parklandschap van het Münsterland en de
vredige idylle van de Grafschaft Bentheim
kan men heerlijk wandelen. Uitsluitend ron-
dom het geliefde kuuroord Bad Bentheim is
het wat heuvelachtiger. Bijzonder praktisch:
beide regio’s zijn via grensoverschrijdende
routes bereikbaar; men kan bijna van huis
uit op pad.

De uitlopers van het Wiehengebergte en het
Teutoburgerwoud zijn te vinden in het
Osnabrücker Land. Een uitdaging voor de
stijve kuiten. Hier lopen de routes over
bergtoppen en door uitgestrekte bossen –
met unieke vergezichten als beloning. En 
in meerdere kuuroorden zijn massages,
thermale baden en beautybehandelingen
wel erg aantrekkelijk…       

Vlak of bergachtig, de geheimen over de
grens kunnen op vele afwisselende en goed
bewegwijzerde routes ontrafeld worden. In
het spoor van de “Tödden”, de Podagristen
en de Germanen van Hermann…. beleef het
gewoon zelf!
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Wandelen
Tips voor tochten

Op naar Herman, de Cherusk! U kent hem
niet? Dan wordt het de hoogste tijd! Hoe?
Nou, heel simpel: U gaat naar Rheine via de
Hermannsweg, die samen met de Eggeweg
het nieuwe wandelnetwerk “Hermanns-
höhen” vormt. U trekt door het vlakke park-
landschap van het Münsterland en beklimt
de eerste heuvels in het vakwerkstadje
Tecklenburg – en als u de weg dan verder
volgt, komt u in Detmold terecht, waar
Herman als meer dan 50 meter hoog monu-
ment zetelt. Van hieruit voert de weg verder
naar Marsberg in het Sauerland.

Het gebied bestaat uit veel laagland waar
riviertjes doorheen lopen, maar er zitten ook
pittige klimmetjes tussen. Over een afstand
van 226 kilometer kunt u zien, hoe prachtig
de wereld tussen heerlijk rustgevende natuur-
parken en mooie stadjes kan zijn. 

Voor “beginners” of voor mensen met de
auto, die tussendoor een uurtje willen wan-
delen, zijn er meer dan 60 beginpunten met
duidelijk aangegeven routes. 

Op die manier kunt u toch een paar kilo-
meter te voet afleggen, bijvoorbeeld aan de
hand van de 14 Hermannshöhen-tourtips.

Hermannshöhen
Over berg en dal naar het 
monument

Toen handelaars nog naar hun klanten toek-
wamen: In de afgelopen eeuwen trokken 
de zogenaamde Tödden, marskramers en
Kiepenkerle door de streek tussen Osna-
brück en Deventer. Zij hadden hun hele han-
del in een rugmand of hun buikwinkel ver-
stouwd. Daarmee voorzagen zij de platte-
landsbevolking van bijvoorbeeld linnen, 
lucifers en snuiftabak. Ook u kunt in het 
bedachtzame tempo van deze handelaars
het kalmerende landschap ervaren en de
dagelijkse sleur stap voor stap vergeten.  

U wandelt van Deventer door het Twentse
landschap tot Oldenzaal, steekt vlak daarna
de Duitse grens over en dan bent u al in het
graafschap Bentheim. De in de verte zicht-
bare burcht Bentheim was voor de handels-
reizigers al een indrukwekkend oriëntatie-
punt. Door het historische Schüttorf voert
de weg naar de etappebestemming Rheine.
De mooie oude stad, het klooster Bentlage
met de zoutziederij Gottesgabe, de Natuur-
Zoo en de valkenhof zijn een omweg 
waard. Het laatste deel in het noordelijke
Münsterland voert door het bedevaartsoord 
Breischen en door Ibbenbüren over de 
heuvelkam van het Tecklenburger Land naar
de vredesstad Osnabrück.

Tecklenburg

Bielefeld

Halle
Dissen

Bad Iburg

Osnabrücker
Land

Münsterland

Rheine

16 km

18 km

16 km
23 km

39 km

Oldenzaal

Bad
Bentheim

Deventer
Rheine Osnabrück

Osnabrücker
Land

Münsterland

93 km
29

25
25 km

Grafschaft
Bentheim

Mettingen

57 km

U heeft slechts een paar dagen of misschien

maar een weekend tijd voor een kleine 

wandelvakantie? Geen probleem: We hebben

enkele arrangementen voor u samengesteld.

“Toeddenarrangement”
5 of 6 overnachtingen:

5 LO (p.p. o.b.v. een tweepersoonskamer): 

€ 289,– , met HP: € 359,– p.p.

6 LO (p.p. o.b.v. een tweepersoonskamer):

€ 329,– p.p., met HP: € 409,–

“Hollandganger-arrangement”:
3 of 4 overnachtingen:

3 LO (p.p. o.b.v. een tweepersoonskamer): 

€ 199,–, met HP: € 249,–

4 LO (p.p. o.b.v. een tweepersoonskamer):

€ 259,–, met HP: € 319,–

De prijzen gelden uitsluitend voor 2008!

Actuele informatie vindt u op het Internet.

Boeken: Tel. 00 49 - 59 21 - 96 111 96 
www.handelsweg.com

Handelsweg
Van hanzestad naar vredesstad

Aanbiedingen

Info
Hermannshöhen: Landschap: afwisselend, van 
het vlakke parklandschap van het Münsterland 
tot de heuvels van het Teutoburgerwoud, 
prachtige bossen, indrukwekkende rotsfor-
maties. Prachtige uitzichten gegarandeerd

Handelsweg: Route loopt over goed onder-
houden bospaden, veldweggetjes en door 
weilanden, door het heuvellandschap van het
Osnabrücker Land en het park- en agrarische 
landschap in Nederland

220 km 229 km
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Ibbenbüren

Mettingen

Bramsche
Recke

Ankum

Schale
Freren

Hopsten

Haselünne

Osnabrück

Grafschaft
Bentheim

Münsterland

Osnabrücker
Land

28 km

32 km

40 km

32 km

15 km

20 km

14 km

18 km

31 km

Ibbenbüren

Mettingen

Bramsche
Recke

Ankum

Schale
Freren

Hopsten

Haselünne

Osnabrück

Grafschaft
Bentheim

Münsterland

Osnabrücker
Land

28 km

32 km

40 km

32 km

15 km

20 km

14 km

18 km

31 km

Info
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Wandelen
Tips voor tochten

Tiendaagse wandeltocht door het Osna-
brücker Land en het Eemsland – welkom op
de Hünenweg (Hunnenweg), de voormalige
Friesenweg. Deze idyllische route is nu nog
mooier geworden: hij is van een nieuwe
bewegwijzering voorzien en het aantal
bezienswaardigheden is uitgebreid. De 190
kilometer lange route voert van de heuvels
van het natuurpark Osnabrücker Land langs
stroompjes naar het groene Eemsland – 
ontspanning is gegarandeerd.

Onderweg biedt de route een kijkje in de
afwisselende Nederlands-Duitse geschiede-
nis van de eerste nederzettingen in deze
regio. Dit is nog niet alles: U kunt prachtige
steden, eerbiedwaardige kloosters, indruk-
wekkende kerken en een schitterend kasteel
bezichtigen. Van de historische vredestad
Osnabrück wandelt u naar het noorden via
klooster Rulle naar Bramsche. Wat dacht 
u van een tussenstop in het lakenwevers-
museum te Bramsche? Een industrie die het
gezicht van deze regio heeft bepaald. Vlak
voor Ankum stuit u op meer dan 4.000 jaar
oude hunebedden, die vanaf hier tot
Papenburg langs de weg liggen. Door een
idyllisch veenlandschap bereikt u ten slotte
Papenburg.

Tussen heuvelruggen en rivierlandschappen:
300 jaar geleden trokken kooplieden door de
regio’s Osnabrücker Land, Münsterland,
Emsland en de Nederlandse grensgebieden
– het zogeheten “Töddenland”. Verken dit
veelzijdige landschap in het spoor van de
vroegere handelsreizigers: met rugzak in
plaats van verkooptablet.

De Töddenlandrundweg loopt deels parallel
aan de Handelsweg, en voert verder in een
rondje door de regio. Ideaal uitgangspunt is
Mettingen, het “Tüotttendorf”: hier leefden
tussen de 17e en 19e eeuw talrijke Tödden-
families. De herinneringen aan deze bijzon-
dere beroepstak zijn alomtegenwoordig.
Andere bestemmingen zijn Ibbenbüren,
Recke, de gemeente Hopsten en de plaatsen
Freren en Besten. Langs de route zijn histo-
rische gebouwen, romantische vakwerk-
huizen, kerken en heemkundemusea een
bezoekje waard.

De paden lopen ver weg van de grote 
verkeersaders door een idyllisch landschap,
waar stress en de hectiek van alledag mijlen-
ver weg lijken te zijn. Zoals in de tijd van de
Tödden…

Töddenlandrundweg
Genieten van een idyllisch 
landschap

Hünenweg
Reis door de tijd naar de oudste
geschiedenis

“Steingräberlehrpfad” Giersfeld, AnkumScholtenboerderij in Mettingen

135 km
Töddenlandrundweg

Hünenweg

Töddenlandrundweg

De complete Hünenweg voor de 
sportieve wandelaar

Boekingscode: TWE 201

Inbegrepen: 9 overnachtingen / ontbijt, 

1 wandelgids Hünenweg per kamer,

„Sicherungsschein“ uitgebreide informatie

Prijs: € 369,– p.p. o.b.v. een tweepersoonskamer

De Hünenweg in het Osnabrücker Land

Boekingscode: TWE 707

Inbegrepen: 6 overnachtingen met ontbijt, 

1 x wandelgids „Hünenweg“ per kamer, 

„Sicherungsschein“, uitgebreide reisinformatie

Prijs: € 299,– p.p. o.b.v. een tweepersoonskamer

Een weekendje wandelen over de Hünenweg

Boekingscode: TWE 402

Inbegrepen: 2 overnachtingen met ontbijt in 

*** hotel in Ankum- welkomstdrankje- 2 x lunch-

pakket – 2 x 3 gangen-menu in de avond- 2 x

transfer naar het startpunt aan de Hünenweg-

gratis gebruik van de Wellnessfaciliteiten

Prijs: € 169,– p.p. o.b.v. een tweepersoonskamer

Boeken: Tel. 00 49 - 541 - 95 111 95
www.osnabruecker-land.de

208 km
Hünenweg

Töddenlandrundweg: overwegend vlak, tussen
Mettingen en Ibbenbüren in de uitlopers van het
Wiehengebergte heuvelachtig, dan door het dal bij
Ibbenbüren, vervolgens weer een beetje heuvelachtig.
Ter afsluiting door het weide- en veenlandschap van
het zuidelijke Emsland. Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

Hünenweg: Bedwinging van van lichte heuvels in het
Osnabrücker Land, eindmorenes, veenlandschappen,
weg van de gebaande paden

Aanbiedingen
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We hebben drie arrangementen voor u 
samengesteld:

De gehele Ahornweg (100 km)

Boekingscode: IWE 101 
Inbegrepen: 8 dagen, 7 overnachtingen, 
6 etappes. 
Prijs: € 359,– p.p. o.b.v. een tweepersoonskamer

Grote lus (60 km) 

Boekingscode: IWE 102 
Inbegrepen: 5 dagen, 4 overnachtingen, 
3 etappes. 
Prijs: € 219,– p.p. o.b.v. een tweepersoonskamer

Kleine lus (40 km)

Boekingscode: IWE 103 
Inbegrepen: 3 dagen, 2 overnachtingen, 
3 etappes. 
Prijs: € 124,– p.p. o.b.v. een tweepersoonskamer

Inbegrepen bij alle arrangementen: 
overnachting met ontbijt in 2 en 3 sterren
hotels, een flesje echte Ahornsiroop, lunch-
pakket van het buffet voor iedere dagtocht,
bagagetransfer, gedetailleerd kaart- en infor-
matiemateriaal, speldje en oorkonde, 
toeristenbelasting „Sicherungsschein“

Boeken: Tel. 00 49 - 54 03 - 79 67 80

www.badiburg.de

Aanbiedingen

Info

29

Wandelen
Tips voor tochten

Klaar voor de klim? De eerste echte heuvels
ten oosten van Nederland wachten in 
het Osnabrücker Land op wandelaars. De
Ahornweg bijvoorbeeld, slingert in de vorm
van een acht omhoog en omlaag over de 
uitlopers van het Teutoburger Woud.
Onderweg bieden vijf uitkijktorens gelegen-
heid om uit te rusten met uitzicht op indruk-
wekkende landschappen. De route die onge-
veer 100 kilometer lang is, is gemakkelijk te
wandelen in etappes van 10 tot 20 kilometer.
De beide lussen van de acht kruisen elkaar
in Bad Iburg. Dit kuuroord is daarom het
ideale startpunt voor de wandeling. 

Bovendien kunt u hier prima ontspannen,
want de Ahornweg leidt u door drie plaatsen
met geneeskrachtige bronnen: Bad Iburg,
Bad Rothenfelde en Bad Laer. Daarnaast
komt u door het “pottenbakkersdorp”
Hagen, een officieel erkend kuuroord. De
wandelweg loopt langs Georgsmarienhütte,
de “stad in het groen”, en brengt u naar de
bronnen, die aan de zuidwestelijke helling
van de Beutling bij Melle-Wellingholzhausen
opwellen. De Ahornweg leent zich uitstekend
om het prachtige landschap rondom Hilter,
dat ook wel “het Borgloher Zwitserland”
wordt genoemd, te verkennen.

Wandelen rondom de burcht: maar liefst 
23 bewegwijzerde wandelroutes lopen door
de omgeving van Bad Bentheim en zijn 
aangegeven op de wandelkaart “Ober-
grafschaft Bentheim”. De routes die tussen
5 en 20 km lang zijn, slingeren door weilan-
den, bossen en grillige veenlandschappen
zoals het Gildehauser Venn, een beschermd
natuurgebied met veel kleine poelen en
meertjes, knoestige bomen en grasveldjes.
Ook de wegen door de “Bentheimer ber-
gen”, met ruwe zandsteenrotsen en diepe
kloven zijn bijzonder afwisselend. Neem
ruim de tijd om dit rustgevende landschap
met de benenwagen te verkennen.

De routes 1 tot 8 beginnen in het centrum
van Bad Bentheim, de routes 9 tot 16 op de
Gildehauser Mühlenberg en de routes 9 tot
23 op verschillende plaatsen in het gewest
Schüttorf. Een ding hebben bijna alle wan-
delpaden gemeen: ergens aan de horizon
duikt altijd de indrukwekkende burcht
Bentheim op.

Ahornweg
Door de lussen van een acht

Wandelen door de 
Grafschaft Bentheim
Idyllisch landschap rond de burcht

Bad Laer

Hilter

Georgs-
marienhütte

Bad Iburg

Osnabrücker
LandHagen

a.T.W.

Wellingholz-
hausen

Bad
Rothenfelde

Münsterland

15 km
9 km

18 km

14 km

7 km

9 km
15 km

14 km

Dissen

100 km

Schüttorf

Losser

Gildehaus

Bad
Bentheim

Grafschaft
Bentheim

Münsterland

Oldenzaal

18

11

9

18 km

5–25 km
Ahornweg: Steeds afwisselende landschap-

pen, in het bergachtige Teutoburgerwoud,

veel bos, uitkijktorens

Grafschaft Bentheim: Voortdurend wisselende

landschappen in de licht heuvelige Obergraf-

schaft Bentheim, veel bos, heide, beschermde

natuurgebieden, kleinere stukken door land-

bouw bepaalde natuur, uitkijkpunten
Hier is slechts een routeselectie weerge-

geven, op de echte kaart staan 23 routes.
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Coevorden

Nordhorn

Neuenhaus

Wilsum

Bad Bentheim

Nederland

Grafschaft
Bentheim

25 km

15 km

13 km

Laar

15 km

8 km

Emlichheim

Wie droomt er bij het zingen van het lied
“De paden op, de lanen in” niet van een
romantische molen aan de oever van een
klaterende beek? Onze wandelroute loopt
langs negen watermolens en twee windmo-
lens, waarvan sommige volledig gerestau-
reerd zijn, maar vaak niet meer als zodanig
worden gebruikt. Ook andere interessante
getuigen uit het verleden vindt u langs 
deze route: hunebedden, kerken – de Alte
Alexanderkirche, de oudste kerk in het
Osnabrücker Land –, burchten uit de
Middeleeuwen, de Varusslag bij Kalkriese 
en nog veel meer. 

De wandelroute loopt door schaduwrijke
bossen, sappige weiden en velden, door ver-
schillende wandel- en recreatiegebieden van
het Hase-, Nette- en Dütedal over de toppen
van het Wiehengebergte, de Kalkrieser Berg,
de Venner Egge en de Gattberg tot aan het
Venner Moor. Tijdens uw wandeling gaat het
slechts af en toe licht bergopwaarts. Vanaf
enkele hoger gelegen punten heeft u een
prachtig vergezicht over de Noord-Duitse
laagvlakte. U kunt uw etappes zelf indelen
op de uitstekend bewegwijzerde route. Een
oorkonde en een wandelspeldje vormen 
een blijvende herinnering aan uw tocht.

Heeft u al eens van de drie Podagristen
gehoord? Nee? Volg dan eens hun sporen.
Het gaat om drie Nederlanders die in de
zomer van 1843 naar Bad Bentheim wandel-
den om kennis re maken met land en volk in
het naburige Duitsland. Zij schreven hun
avonturen en belevenissen op in een amu-
sant reisbericht. Zij noemden zichzelf
schertsend “Podagristen” (lijders aan jicht).
Het “Podagristenpad”, dat in 75 kilometer
van Coevorden naar Bad Bentheim loopt
door een idyllisch natuurlandschap met bos
en hei, beekjes en riviertjes, volgt hun reis-
beschrijving.  

Vanaf het vertrekpunt, de Burcht Bentheim,
loopt het pad door het Bentheimse Woud en
het beschermde natuurgebied “Syen Venn”
tot aan Nordhorn. Vanaf hier volgt het
“Podagristenpad” een tijdje de kunstwegen-
route tot aan klooster Frenswegen en voert
dan langs de Vecht naar Neuenhaus. De
wandeling gaat verder over de “Uelsener en
Wilsumer Berge” en eindigt in het Neder-
landse grensstadje Coevorden. 

Natuurlijk kan de route ook in de omgekeer-
de richting worden gelopen. Er staat een
Nederlandstalig folder met een uitvoerige
routebeschrijving en praktische tips ter
beschikking.

Mühlenweg
Molens wijzen de weg 

Podagristenpad
Van Bad Bentheim naar Coevorden

30

Wandelen
Tips voor tochten

Belm

Ostercappeln

Osnabrücker
Land

Wallenhorst

15 km

63 km

20 km

98 km 75 kmInfo
Mühlenweg:

Over de flauwe heuvels  van het Wiehengebergte

en door romantische rivierdalen tot het Venner

moor over de meest uiteenlopende bodemsoorten

Podagristenpad:

Overwegend vlak, lichte heuvels, bos, door

landbouw bepaalde natuur

Aanbiedingen
Met drie arrangementen kunt u uw reis 
individueel samenstellen

Molenroute compleet

Boekingscode: TWV 501 
Inbegrepen: 8 dagen / 7 overnachtingen, 
6 etappes, ca. 97 km, entree tot het Museum
Industriecultuur en Museum en Park Kalkriese.
Prijs: € 318,– p.p. o.b.v. een tweepersoonskamer

Kennismaking met de molenroute

Boekingscode: TWV 502 
Inbegrepen: 5 dagen / 4 nachten 3 etappes,
entree tot museum en park Kalkriese en het
Museum Industriecultuur. 
Prijs: € 179,– p.p. o.b.v. een tweepersoonskamer

„Wallenhorst und umzu“ 

Boekingscode: TWV 503 
Inbegrepen: 3 dagen / 2 overnachtingen, 
3 etappes, ca. 49 kilometer 
Prijs: € 107,– p.p. o.b.v. een tweepersoonskamer

Inbegrepen bij alle arrangementen:
Overnachting in comfortkamers met bad of
douche WC, uitgebreid ontbijtbuffet, dagelijks
transfer naar de startpunten en v.v., lunchpak-
ket, wandelkaart, oorkonde en wandelinsigne

Boeken:  Tel. 00 49 - 541 - 95 111 95
www.osnabruecker-land.de 
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Bielefeld

LippstadtHamm
Xanten

Gendringen

Deventer

Bad Bentheim

Schale

Osnabrücker
Land

Münster

Dülmen
Raesfeld

Haltern am See

Vreden

Gronau

Billerbeck

OsnabrückTecklen-
burg

Warendorf

Bad Iburg

Halle

Grafschaft
Bentheim

Het is een bijzondere ervaring om dwars
door het Münsterland te wandelen. In de
Duitse grensstreek kunnen wandelpaden
van meer dan 2300 km lengte in de hele
regio worden verkend. Het landschap is er
erg mooi en afwisselend.

De hoofdroute – aangeduid met een witte X –
leidt de wandelaar door de natuur; de 
verbindingswegen zijn te herkennen aan 
een ruit. Een groep vrijwilligers van de
Westfaalse heemkundevereniging onder-
houdt het wandelpadennet en brengt de
bewegwijzering aan, zodat het voor de wan-
delaar overzichtelijk blijft.

De tochten lopen over oeroude lanen, 
door glooiende landschappen, langs ring-
grachten, kastelen, burchten en door het
schitterende landschap. Zo beleeft de wan-
delaar het Münsterland op z’n best. 

In de wandelgids zijn naast 24 X-routes 
nog een aantal andere tochten opgenomen.
De eerste X-route Olfen-Lippstadt vormt de
aansluiting op het hoofdwandelpad 1 van de
Sauerländische Gebirgsverein van Arnhem-
Wesel-Haltern-Olfen. Deze tocht is ca. 102 km
lang. De langste tocht is de X-4 route
Anholt-Halle. Deze heeft een lengte van
maar liefst 200 km. Onderweg zijn onder

andere Burg Hülshoff in Havixbeck en de
Prinzipalmarkt in Münster bezienswaardig.
Ook de Hermannsweg in het Münsterland
brengt vele wandelaars in vervoering.

In het Münsterland liggen verder nog drie
Nordic Walking parken, de absolute trend 
bij jong en oud. In het kuuroord Reken ligt
een professioneel park dat beschikt over 
15 routes met een totale lengte van 100 km.
Het Haard Walking park kent 7 routes van
verschillende moeilijkheidsniveaus. In het
Tecklenburger Land bevindt zich een park
met 33 routes van allerlei moeilijkheids-
graden, waaronder afwisselende tochten
door heuvelachtig terrein, met een totale
lengte van 300 km.

In de tweetalige wandelgids “Wandelen” is
informatie over de routes te vinden. Deze
gids is een ideaal hulpmiddel. In de wandel-
gids zijn tevens de Nordic Walking parken
en talrijke korte routes te vinden. Een 
overzichtskaart zorgt dat de wandelaar zich
eenvoudig kan oriënteren.

Via internet op www.geheimoverdegrens.nl
kan de wandelgids worden aangevraagd of
gedownload.

Wandelen in het Münsterland
X-Wegen, een geweldige belevenis

31

Wandelen
Tips voor tochten

Bewegwijzering X-Wegen

Burcht Hülshoff in Havixbeck

40 – 200 km

Info
Landschap: puur natuur, 2300 km fietspaden-

net, routes lopen door het schilderachtige

parklandschap, over oeroude lanen, flauwe

heuvels, langs beekjes, kastelen en burchten
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Bestelinformatie
Materiaal tegen betaling 

Service & producten
Natuurlijk komt u dankzij de goede bewegwijzering ook zonder vaste blik op de kaart zeker aan 
op de bestemming. Toch voor allen, die précies willen weten waar ze fietsen, wordt nu verschillend 
fietskaartenmateriaal aangeboden.

Routeboeken
Voor de Vechtdalroute is nu een routeboek ontwikkeld. De Vechtdal-
route is 223 km lang en loopt van Darfeld in het Münsterland 
door de Grafschaft Bentheim tot aan Zwolle. Onderweg kan men
genieten van door landbouw bepaalde natuur met vele kanalen, 
bossen en weilanden. Hiernaast zijn ook andere routeboeken 
verkrijgbaar: EmsRadweg en Agricultura.

Themafietskaarten
Er zijn ook verschillende themafietsroutekaarten te koop. 
De volgende themakaarten zijn verkrijgbaar: 100-kastelenroute;
Vredesroute; Romeinse route; Europa fietspad (Westfalen) en
Hase-Ems-route. De kaarten zijn ringband gebonden en zijn bij 
de regionale VVV’s en op internet verkrijgbaar.

Kreis Fietskarten
Onder het kaartenmateriaal bevinden zich ook 6 fietskaarten voor 6 verschillende
regio’s in het Geheim over de grens. Dit zijn de “Kreise” (regio’s) Steinfurt,
Warendorf, Coesfeld, Borken, Osnabrücker Land en Grafschaft Bentheim.
De kaarten zijn te verkrijgen bij plaatselijke VVV’s of bij Münsterland Touristik,
Grafschaft Bentheim Tourismus en Tourismusverband Osnabrücker Land.

Regioindeling fietskaarten

per stuk € 4,– / Set € 10,–

€ 6,80 € 6,80 € 6,80 € 6,80

€ 9,95 € 9,95

€ 9,95

€ 9,95

€ 7,80

€ 4,– € 8,90

€ 11,90

€ 12,50

€ 7,95 € 7,95 (NL-talig)

Wandelkaarten
Ook voor de wandelaars zijn er routekaarten van
indrukwekkende routes samengesteld. Hierin zijn 
o.a. de Handelswegroute, de Ahornwegroute, de
Mühlenwegroute, de Obergrafschaft Bentheim en de
Hünenweg opgenomen. Voor de Handelswegroute
zijn een drietal kaarten te koop. Deze route van
Osnabrück naar Deventer v.v. legden de kooplieden 
te voet af met allerhande koopwaar op hun rug
(Nederlands). 

€ 4,80

€ 4,80
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Bestelinformatie
Gratis informatie 

Nu online boeken: Het is ook mogelijk, online materiaal te bestellen (gratis en tegen betaling), kijk op

www.geheimoverdegrens.nl/brochures

Fietsbrochures 
Naast de flyers zijn de volgende brochures verkrijgbaar: Fietsen
2008 in Münsterland, Fietsplanningskaart 2008, Op pad in de
Grafschaft Bentheim en Fietsen & Vrije tijd in het Osnabrücker
Land. In deze brochures is informatie te vinden over de routes met 
routebeschrijvingen, verschillende fietsroutes, interessante en
spannende  thematochten, langeafstands-fietspaden, overzichts-
kaarten, fietstips en fietsarrangementen.

Accommodaties
Moe na een actieve dag? Mocht het fietsen of wandelen langer dan een 
dagtrip worden, zijn er ook nog interessante  accommodaties. De volgende
brochures zijn te verkrijgen: Accommodatie 2008 in het Münsterland,
Vakantiebestemmingen 2008 in de Grafschaft Bentheim en Osnabrücker
Land. Hierin staat alles over hotels en pensions, accommodaties en reisaan-
biedingen. Met deze informatieve gegevens kan de reis naar wens worden
gepland.

Voor veel routes zijn ook gratis 
flyers verkrijgbaar:
De GartenTraumTour, de Friedens-
route, de EuropaRadweg R1, 
de EmsRadweg, de Vechtdalroute,
de Fietsenbus, de Römerroute en
nog veel meer. 

Ook voor wandelaars zijn gratis flyers beschikbaar: 
De Podagristenpad, de Ahornweg, de Mühlenweg,
Münsterland – Wandelen, het Töddenland
Wandelcircuit, de Handelsweg en nog veel meer.

Flyers voor fietsers

Flyers voor wandelaars

Gratis!

Gratis!

Gratis!

Gratis!

Geheim over de grens.qxd  21.01.2008  9:09 Uhr  Seite 33



Emlichheim

Barlo

Brüggenhütte

Driland

Gildehaus

Haarmühle

Megchelen

Neuenhaus

Oeding

Uelsen

Zwillbrock

Frenswegen

Peeske

Nederland

Duitsland

Münsterland

Grafschaft
Bentheim

Nordhorn

Bad
Bentheim

Gronau

Vreden

Borken

Bocholt

34

De TOPs zijn eenvoudig te herkennen aan
een stenen piramide die met draad omwik-
keld is. Nadat u uw auto op de parkeer-
plaats van het TOP heeft geparkeerd vindt u
op een groot bord informatie over alle
mogelijkheden, die het top te bieden heeft. 

Wandel- of fietstochten, maar ook kano- of
inlineskatetochten. De verschillende routes
doorkruisen het gebied aan beide zijden van
de grens. Op de borden vindt u niet alleen
informatie over de aansluitende routes,
maar ook over de bezienswaardigheden in
de omgeving. Van een museum en een
oude molen tot mooie dorpskernen en
natuurgebieden; voor ieder wat wils.

Bijna bij iedere TOP ligt wel een restaurant
of café waar u even kunt uitrusten en kunt
genieten van een drankje; veel ervan zijn
speciaal op fietsers ingesteld.

Verken actief de oorspronkelijke, landelijke
omgeving in de Duits-Nederlandse grens-
regio en geniet van de gastvrijheid.

Uit de auto 
zo de natuur in

TOPs, dat zijn zogeheten “Toeristische Overstap Punten” in het 
Duits-Nederlandse grensgebied. Wat dat inhoudt? 
Heel simpel: hier kunt u uitstappen en meteen de natuur verkennen. 

Bij de volgende plaatsen leiden de 
TOPs u direct de natuur in:

TOPs
Overstappunten

Uitvoerige informatie over aanreisroutes en
de locatie van de TOPs is te vinden op
www.geheimoverdegrens.nl
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Handelsvoorwaarden

1. Reisorganisator – reisagent – sluiten van de overeenkomst
1.1 Uw contractpartner bij uw boeking is uitsluitend de in de betreffende reisaan-

kondiging genoemde aanbieder als RO. Uitsluitend met deze RO wordt de 
reisovereenkomst conform §§ 651 a ff. BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) gesloten. 

1.2 Indien de boeking plaatsvindt via een andere organisatie dan de betreffende RO,
dan treedt deze organisatie uitsluitend op als bemiddelaar (reisagent). 
Door middel van uw aanmelding voor de reis, die schriftelijk, telefonisch, per telefax
of e-mail kan plaatsvinden, doet u de in de reisaankondiging genoemde RO een 
bindend aanbod voor het afsluiten van een reisovereenkomst op basis van de 
reisbeschrijving, alle daarin beschreven informatie en deze reisvoorwaarden.

1.3 De reisovereenkomst komt op het moment van ontvangst van de boekings-
bevestiging van de RO door de reiziger tot stand. Deze overeenkomst is niet aan
een bepaalde vorm gebonden. Bij telefonische of mondelinge boeking wordt on-
middellijk een schriftelijk exemplaar van de boekingsbevestiging aan u toegezonden.

1.4 Indien de boekingsbevestiging van uw aanmelding afwijkt, dan ontvangt u een
nieuw aanbod van de RO, waaraan deze 10 dagen is gebonden en dat u binnen
genoemde termijn door middel van een uitdrukkelijke bevestiging, het verrichten
van een aanbetaling of een restbetaling kunt accepteren.

1.5 Een reiziger, die namens of ten behoeve van (een) medereiziger(s) een over-
eenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de 
reisovereenkomst voor de aangemelde medereiziger(s) voortvloeien, voorzover de
reiziger de bedoelde verplichtingen door middel van een uitdrukkelijke afzonder-
lijke schriftelijke verklaring op zich heeft genomen.

2. Prestatieverplichting van de RO
2.1 De prestatieverplichting van de RO vloeit uitsluitend voort uit de inhoud van de 

boekingsbevestiging in samenhang met de ten tijde van de reis geldige prospectus c.q.
de reisaankondiging alsmede alle daarin opgenomen informatie en toelichtingen. 

2.2 Dienstverleners, in het bijzonder logiesbedrijven en reisbureaus, zijn door de RO
niet gevolmachtigd toezeggingen te doen of overeenkomsten te treffen, die uitgaan
boven de inhoud van de reisaankondiging of de boekingsbevestiging of daarmee
strijdig zijn dan wel de bevestigde inhoud van de reisovereenkomst te wijzigen. 

3. Betaling
3.1 Bij sluiting van de reisovereenkomst (ontvangst van de boekingsbevestiging door

de reiziger) is een aanbetaling verschuldigd, die met de totale reissom wordt 
verrekend. De aanbetaling bedraagt 10% van de reissom per persoon, tenzij in 
individuele gevallen anders is overeengekomen. 

3.2 Het restant van de reissom dient, tenzij in individuele gevallen anders is overeen-
gekomen (zie hiervoor in het bijzonder punt 3.3, lid c), uiterlijk twee weken voor het
begin van de reis te zijn betaald, mits vaststaat dat de reis niet meer op grond van
de onder punt 5 genoemde redenen kan worden geannuleerd. Indien de boeking
binnen twee weken voor het begin van de reis tot stand komt, moet terstond de
gehele reissom worden voldaan. 

3.3 Alle hiervoor genoemde betalingen zijn niet eerder verschuldigd dan nadat de 
reiziger een garantiecertificaat conform § 651 k BGB is uitgereikt. Een garantie-
certificaat wordt niet uitgereikt indien:
a) de reis niet langer duurt dan 24 uur, geen overnachting omvat en de reissom niet
hoger is dan e 75,-;
b) de RO een publiekrechtelijke rechtspersoon is, over wiens vermogen een insol-
ventieprocedure niet geoorloofd is;
c) indien de reisovereenkomst niet in vervoer van en naar het reisdoel voorziet en
de totale reissom volgens de met de reiziger overeengekomen betalingsovereen-
komst eerst aan het einde van de reis betaald dient te zijn. 

4. Niet genoten onderdelen
Indien de reiziger als gevolg van voortijdige terugreis, wegens ziekte of om andere
redenen, die de RO niet zijn aan te rekenen, bepaalde reisonderdelen niet geniet,
dan bestaat geen recht op evenredige restitutie van (een deel van) de reissom.
Restitutie aan de reiziger van (een deel van) de reissom in verband met niet geno-
ten onderdelen van de reis vindt wel plaats indien de betreffende dienstverleners
dienovereenkomstige terugbetalingen voor de niet genoten onderdelen aan de RO
hebben verricht dan wel vaststaat dat de niet genoten onderdelen niet aan de RO
in rekening worden gebracht. 

5. Ontbinding en annulering door de RO
De RO kan, indien het in de reisaankondiging genoemde minimale deelnemer-
aantal niet wordt bereikt, de reisovereenkomst onder de volgende voorwaarden 
ontbinden:
a) De RO is verplicht de reiziger terstond op de hoogte te stellen van de annulering
van de reis op grond van het niet bereiken van het minimale deelnemeraantal.
b) Ontbinding van de reisovereenkomst binnen twee weken voor het begin van de
reis is niet geoorloofd. 
c) De reiziger heeft het recht bij annulering deelname aan een minstens gelijkwaar-
dige andere reis te verlangen indien de RO, waar de reis was geboekt, of een andere
reisorganisator, die als aanbieder in deze catalogus is opgenomen, in staat is een
dergelijke reis zonder meerprijs voor de reiziger uit zijn eigen programma aan te
bieden. De reiziger dient onmiddellijk nadat mededeling over de annulering van de
reis is gedaan tegenover de RO kenbaar te maken dat hij van dit recht gebruik maakt. 

6. Ontbinding door de reiziger, omboeking
6.1 De reiziger kan tot het tijdstip van het begin van de reis de reisovereenkomst door

middel van een schriftelijke, aan de RO gerichte verklaring ontbinden. 
6.2 Bij ontbinding van de reisovereenkomst door de reiziger maakt de RO in alle geval-

len, rekening houdende met de gebruikelijke kostenbesparingen en de gebruikelijke
alternatieve aanwendingsmogelijkheden van het reisaanbod, aanspraak op een
standaard schadevergoeding, die als volgt als vast percentage van de totale reis-
som wordt bepaald:
- tot en met de 30e dag voor het begin van de reis: 10% 
(met een minimum van e 25,-- per persoon)
- tot en met de 21e dag voor het begin van de reis: 30%
- tot en met de 11e dag voor het begin van de reis: 40%
- vanaf de 10e dag voor het begin van de reis tot en met de 
dag van het begin van de reis: 60%

6.3 Indien de reiziger aantoont, waartoe deze gerechtigd is, dat de door de RO geleden
schade feitelijk nihil of wezenlijk lager is dan de volgens de bovenstaande vaste 
percentages in rekening gebrachte schadevergoeding, dan is de reiziger slechts 
verplicht het feitelijke schadebedrag te vergoeden.

6.4 De RO behoudt zich het recht voor in individuele gevallen een hogere schade-
vergoeding op grond van de hem ontstane schade in rekening te brengen, welke
tegenover de reiziger concreet dienen te worden gespecificeerd en aangetoond. 

7. Verplichtingen en annulering door de reiziger
7.1 De reiziger is verplicht de RO onmiddellijk van eventuele tekortkomingen op de

hoogte te stellen en daarvoor een oplossing te verlangen. Aanspraken van de 
reiziger komen alleen dan niet te vervallen wanneer de reiziger geen schuld draagt
aan het achterwege blijven van een klachtindiening. 

7.2 Indien het verloop de reis als gevolg van een tekortkoming in wezenlijke mate
wordt beïnvloed, dan is de reiziger gerechtigd de reisovereenkomst conform de
wettelijke voorschriften (§ 651 e BGB) op te zeggen. 

7.3 De wettelijke verplichting volgens § 651 g, lid 1 BGB, volgens welke de reiziger  
aanspraken binnen één maand na het contractueel bepaalde einde van de reis 
tegenover de RO geldend dient te maken, wordt met betrekking tot de met de RO
gesloten reisovereenkomst als volgt geconcretiseerd:
a) Alle aanspraken, die samenhangen met de reisovereenkomst c.q. de door de RO 
verleende diensten, ongeacht de wettelijke grondslag, dient de reiziger uitsluitend
na afloop van de reis en binnen één maand na de contractueel bepaalde terugreis-
datum tegenover de RO geldend te maken. 
b) Om de aanspraak tegenover de RO in overeenstemming van de gestelde termijn 
geldend te maken, dient uitsluitend van het in de boekingsbevestiging genoemde
adres gebruik te worden gemaakt. Een schriftelijke geldendmaking wordt dringend
aanbevolen. 

8. Aansprakelijkheid
8.1 De contractuele aansprakelijkheid van de RO voor schade, niet zijnde letsel (ook de

aansprakelijkheid voor het niet nakomen van pre- en postcontractuele alsmede 
indirect uit het contract voortvloeiende verplichtingen) is beperkt tot ten hoogste
driemaal de reissom, voorzover
a) de schade van de reiziger niet is veroorzaakt door opzet of 
grove schuld van de RO, of
b) de RO verantwoordelijk is voor een door de reiziger opgelopen 
schade alleen als gevolg van schuld van een dienstverlener.

8.2 De RO is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in externe diensten, waarvoor de
RO slechts bemiddelend is opgetreden (bijv. sportevenementen, theaterbezoek,
tentoonstellingen, excursies etc.) en die in de reisbeschrijving uitdrukkelijk als 
externe diensten worden aangemerkt. 

9. Verjaring
Aanspraken van de reiziger op de RO, ongeacht de wettelijke grondslag, echter met
uitzondering van vorderingen van de reiziger op grond van onrechtmatige hande-
lingen, verjaren één jaar na de contractueel bepaalde terugreisdatum. Zijn tussen
de reiziger en de RO onderhandelingen gaande over geldend gemaakte aanspraken
of over omstandigheden, die aan de aanspraak ten grondslag liggen, dan wordt de 
verjaringstermijn opgeschort totdat de reiziger of de RO voortzetting van de onder-
handelingen weigert. Voornoemde verjaringstermijn van één jaar treedt niet eerder
in dan 3 maanden na afloop van de opschorting. 

10. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
10.1 De reiziger kan klachten slechts aan de bevoegde rechtbank, binnen wier rechts-

gebied de RO is gevestigd, voorleggen.
10.2 Op de gehele wettelijke en contractuele overeenkomst tussen de RO en reizigers,

die geen algemeen woon- of vestigingsadres in Duitsland hebben, is uitsluitend het
Duitse recht van toepassing. 

10.3 Voor klachten van de RO tegenover de reiziger is het woonadres van de reiziger 
bepalend, tenzij de klacht zich richt tegen in het handelsregister ingeschreven koop-
lieden, publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen of personen, wier woonadres 
of gebruikelijke verblijfplaats zich niet in Duitsland bevindt, of wier woonadres of
gebruikelijke verblijfplaats op het tijdstip van het indienen van de klacht niet bekend
is. In deze gevallen is het vestigingsadres van de RO bepalend. 
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Informatie en brochures aanvragen:
Geheim over de grens
Antwoordnummer 31006
2460 VB  Nieuwveen
info@geheimoverdegrens.nl
www.geheimoverdegrens.nl

Info-Hotline: 
0900–43 43 460
(45 cent per minuut)

Het „Geheim over de grens“ 
bestaat uit de regio's:

Grafschaft Bentheim

Münsterland

Osnabrücker Land
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