
www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl

Reistips 2022
Het magazine van 
Grafschaft Bentheim

Boek uw 

accommodatie 

online op

www.grafschaft-

bentheim-

toerisme.nl



Rust, weidsheid, velden, rivieren, meren, 

bossen, kastelen, molens – u zult in Grafschaft 

Bentheim gegarandeerd een fantastische tijd 

hebben. Of u nu lekker actief wilt zijn of juist 

heerlijk wilt ontspannen: het kan allemaal. 

Maak bijvoorbeeld een mooie fi etstocht met 

het hele gezin, ga een dagje weg of geniet 

van een paar dagen vakantie. Wij weten zeker 

dat u in Grafschaft Bentheim volop geluks-

momenten zult beleven – net als Georg Pöhle. 

Georg Pöhle komt oorspronkelijk uit Finster-

walde (in het zuiden van de Duitse deelstaat 

Brandenburg) en woont sinds 3,5 jaar in Nord-

horn. Hij speelt bij HSG Nordhorn-Lingen als 

opbouwer in de 2e Handball-Bundesliga. 

1.  Georg, wat vind jij als nieuwe inwoner 

het mooiste aan Grafschaft Bentheim?

Ik vind de mix van de steden en hun grootte 

en het landschap geweldig. Voor mij zijn de 

steden niet te groot, maar ook niet te klein. 

Als je wil kun je op pad gaan met vrienden en 

familie, maar je kunt ook heerlijk even alleen 

zijn in de natuur. 

2. Waar kun jij het beste ontspannen?

Als het mooi weer is ga ik graag een rondje 

fi etsen of langs de Vecht wandelen. 

3.  Wat is volgens jou het leukste uitstapje 

in Grafschaft Bentheim?  

Elke keer als mijn vriendin en ik bezoek uit 

onze thuisregio krijgen, raden wij een bezoek 

aan de dierentuin aan. Deze is echt de moeite 

waard; je merkt dat de mensen daar echt 

hart voor de zaak hebben. Daarnaast is ook 

de kerstmarkt in de dierentuin een aanrader 

– we gaan er elk jaar weer graag naartoe.

Op pagina 19 leest u meer over 
HSG Nordhorn-Lingen.   

Domweg gelukkig 
bij ons in 
Grafschaft Bentheim 

Georg Pöhle doet 
verslag van zijn ultieme 
geluksmomenten 
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Fietsen, wandelen, paardrijden, 
zwemmen, een boottochtje … uw 
actieve vakantie kan beginnen!

Sportief
en actief
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Heerlijk 
buitenleven

Fietsen langs de Vecht, wandelen over 
heidevelden, genieten in boerderij cafes: 
Grafschaft Bentheim is een walhalla voor 
natuurliefhebbers.

Culturele uitjes

Grafschaft Bentheim heeft ook op cul-
tureel vlak het een en ander te bieden: de 
burcht Bentheim natuurlijk, maar ook veel 
musea, tentoonstellingen, historische ge-
bouwen en moderne kunst. Veel plezier!
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www.grafschaft-bentheim-tourismus.de
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Hartelijk welkom in 
Grafschaft Bentheim
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Van korenmolen tot 
textielbolwerk

Karl Lagerfeld heeft zijn sporen hier achtergelaten: de mode wereld 

raakte niet uitgepraat over de door hem ontworpen trench coat 

NINO-� ex. NINO uit Nordhorn behoorde tot de belangrijkste 

textielbedrijven. Ten tijde van het Duitse ”Wirtschaftswunder“, de 

economische bloeiperiode na de Tweede Wereldoorlog, stond het 

bedrijf aan de top in Europa. In het stadsmuseum gaan bezoekers 

terug naar deze tijd. En in het expertisecentrum voor het bedrijfs-

leven in het NINO gebouw bruist het tegenwoordig van creativiteit 

en nieuwe ideeën. Ook de wind- en watermolens en kloosters 

waren vroeger in cultureel en economisch opzicht belangrijk voor 

de regio. Kom gewoon eens een kijkje nemen.

Permanente tentoonstelling 
over de textielgeschiedenis
Telefoon 0049 5921 96-1196
www.stadtmuseum-nordhorn.de

Rondleidingen ”Schüttorfer Riese“ 
contact:
Stadtmarketingverein Pluspunkt Schüttorf e.V.
Kirchgasse 2, 48465 Schüttorf
Telefoon 0049 5923 9884684
www.tourismus-schuettorf.de

Een kleinood uit 1270: de watermolen van Heerlijkheid Lage

5

Telefoon 0049 5921 96-1196



6

Boerderijwinkels en -cafés in het Graafschap Bentheim:
www.grafschaft-bentheim-tourismus.de
www.grafschaft-bentheim-tourismus.de/erleben/landerlebnisse

U associeert Grafschaft Bentheim met het platteland? Dat klopt 

– en dat vinden wij helemaal prima! Want het betekent dat u 

bij ons de horizon weer eens kunt zien, versgemaaid gras kunt 

ruiken, de bijen hoort zoemen en de wind hoort ruisen. 

Kortom: dat u even helemaal tot rust kunt komen. Tel daar nog 

de idyllisch gelegen hotelletjes, de authentieke boerderijen, 

de gezellige cafés en het lekkere eten bij op en het landleven 

is compleet! Kom tijdens een vakantie of dagje uit kennismaken 

met ons platteland. 

Culinaire uitstapjes

www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl

Proeven van 
het platteland
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Telefon 05921 96-1196
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Vol lekkernijen uit de streek. 

Een lekker souvenir, verkrijgbar bij 

de Grafschafter Landservice

www.grafschafterlandservice.de

”Grafschafter 
picknickmand“

Telefon 05921 96-1196Telefoon 0049 5921 96-1196

”De Malle-Jan“ in de dierentuin Dorpsslagerij in de dierentuin 

Molendorp in Veldhausen 
Kleiststraße 14, 49828 Neuenhaus/Veldhausen

Telefoon 0049 5941 5785

De herkomst 
is de toekomst   
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Welkom in de winkelstad Nordhorn

De eerste keer in het ”Venetië aan de Vecht“? Dan denk je mis-

schien even dat er iets niet klopt. Een middelgrote, compacte 

stad met een overweldigend groot en goed winkelaanbod, maat-

je metropool. Het centrum rond de Neumarkt kijkt uit op de rivier 

de Vecht. Is het weer wat minder, dan heb je nog de comfortabele, 

overdekte Vechte Arkaden. 

Iedere stad of dorp in de Grafschaft Bentheim heeft er wel 

eentje: een kleurrijke markt met groenten en fruit, kaas, vis, vlees, 

bloemen, kruiden, Duits brood en andere delicatessen. Origi-

nele streekproducten die nergens anders so lekker zijn. Tip: het 

drankje ”Grafschafter Kräuterwacholder“. De zeldzame jenever-

bessen komen uit de natuurreservaten van Grafschaft Bentheim, 

de Weizen van speciale telers.

Tips:

1. Weekmarkten en boerderijwinkels: 

de smaak van verse producten.

2. Heen en weer schommelen tussen 

Nederland en Duitsland of naar de 

andere kant glijden: zes ”Ontdek-

plekken“ nemen bezoekers mee 

op een bijzonder uitstapje naar het 

buurland.

VVV Stadt- und Citymarketing Nordhorn e.V.
Firnhaberstraße 8, 48529 Nordhorn 
Telefoon 0049 5921 8039-0
www.vvv-nordhorn.de

Kom een kijkje nemen! 
Komm doch mal rüber!
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Nordhorn, de waterstad die meer te bieden heeft
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Kunst en cultuur in
Grafschaft Bentheim
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Stedelijk museum Nordhorn
NINO-Allee 11, 48529 Nordhorn
Telefoon 0049 5921 721500
www.stadtmuseum-nordhorn.de

Zandsteenmuseum Bad Bentheim
Funkenstiege 5 (kasteelpark), Bad Bentheim,
www.sandsteinmuseumbadbentheim.de

Museum van de school
Kirchgasse 2 48465 Schüttorf

kunstwegen-object ”Weg door het veen“
www.kunstwegen.org

Veelzijdig aanbod 
van kunst en cultuur

In talrijke musea en tentoonstellingen komen onze 

geschiedenis en bijzonderheden tot leven. Bijvoor-

beeld in het Textielmuseum in Nordhorn, dat op een 

levendige manier over het textieltijdperk van de stad 

vertelt. Of in het Zandsteenmuseum in Bad Bentheim, 

waar u meer leert over dit bijzondere regionale bouw-

materiaal. Alle musea in het Grafschaft Bentheim vindt 

u op www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl.

Tot het culturele repertoire van het Grafschaft Bent-

heim behoren niet alleen het theater, concerten, 

kunsttentoonstellingen en musea – maar ook moderne 

projecten, zoals het sculpturenproject ”kunstwegen“. 

Telefoon 0049 5921 96-1196

Sterrenwacht Neuenhaus
Veldhausener Straße 46, Neuenhaus
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Onze Top 5
Bezienswaardig! Grafschaft Bentheim heeft veel te bieden! 

Ook een paar grote en kleine bezienswaardigheden mogen 

niet ontbreken. De attracties zijn net zo veelzijdig als Grafschaft 

Bentheim zelf. Van B van boerderij uit de bronstijd tot W van 

windmolen Veldhausen: komt dat zien! 

www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl

Klooster Frenswegen

Klooster Frenswegen was tot in de 18e eeuw een augustijnen-

klooster waar kanunniken woonden. Tegenwoordig verenigt 

het klooster zes kerken onder één dak. Het is een plek van 

bezinning, educatie en ontmoeting: een plek waar mensen van 

verschillende afkomst en religie met elkaar in gesprek gaan.

Tegenwoordig heeft het klooster 47 kamers en kan het maximaal 

120 gasten herbergen. In de kloostervertrekken heerst een 

bijzondere sfeer. De kamers zijn eenvoudig en functioneel 

ingericht. De kloosterkokkinnen koken net even anders. Het 

keukenteam gebruikt fairtrade, regionale en seizoensproducten.

Stiftung Kloster Frenswegen 
Klosterstraße 9, 48527 Nordhorn 
Telefoon 0049 5921 8233-0, www.kloster-frenswegen.de
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Telefoon 0049 5921 96-1196

Stift Wietmarschen

Met zijn kerk en voormalige benedictijnenklooster 

is Wietmarschen een trekpleister voor duizenden 

gelovigen, die tot de ”Lieve vrouw van Wietmarschen“ 

om hulp bidden. Of u het kleine klooster nu bezoekt 

als pelgrim of als vakantieganger: rust vindt u in elk 

geval in de prachtige kloostertuin midden in het 

centrum.

Stift Wietmarschen
Matthias-Rosemann-Straße, 49835 Wietmarschen
Telefoon 0049 5908 9399-0, www.wietmarschen.de

Boerderij uit de bronstijd Uelsen

Aanschouw het reilen en zeilen op deze museumboer-

derij uit de bronstijd en zie hoe onze voorouders hier 

in de regio meer dan 100 generaties geleden leefden. 

Hoe ze in die tijd werkten, akkerbouw bedreven, am-

bachten uitoefenden en voor hun huisdieren zorgden. 

Hier komt archeologie tot leven!

Van april tot en met oktober is de museumboerde-

rij elke zondag van 13 tot 17 uur geopend. In juli en 

augustus zijn bezoekers bovendien op dinsdag en 

donderdag van 14 tot 17 uur welkom. Rondleidingen 

en activiteiten zijn op afspraak altijd mogelijk.

Bronzezeithof Uelsen 
Am Feriengebiet 7, 49843 Uelsen 
Telefoon 0049 5942 209-29, www.bronzezeithof.de
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Het adembenemende decor van het kas-

teel weet elke bezoeker van Bad Bentheim 

van meet af aan te boeien. Verken het oude 

kasteel op eigen houtje en ontdek op de 

route rondom het kasteel rondlopende route 

de weergangen, de kruittoren of het alche-

mistische laboratorium. Of ga op pad met 

een gids! Op een leuke manier komt u nog 

meer te weten over het leven van vroegere 

kasteelbewoners en de bijzonderheden van 

het imposante zandstenen gebouw. Wie zal 

het zeggen: misschien was de duivel wel echt 

betrokken bij de bouw van het kasteel! 

Het hele jaar door vinden er op zaterdag om 

14 uur en zondag om 11 uur Duitstalige rond-

leidingen plaats. Op zondagen om 14 uur 

wordt er een rondleiding in het Nederlands 

gegeven. 

Kasteel Bentheim
Schlossstraße, 48455 Bad Bentheim
Telefoon 0049 2551 939111 of 0049 5922 9833-0
www.burg-bentheim.de

www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl

Kasteel Bentheim

De boeiende 
burchtstad
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Ridderfestival

Rondleiding met de nachtwacht

Tip: Abseilen van de kruidtoren

Abseilen vanaf de kruittoren van kasteel Bentheim 
is een echt avontuur. Goed gezekerd kijkt u de diepte 
in, voordat u moedig de eerste stap op de steile 
wand van de kruittoren zet. Beneden aangekomen 
komt u uit op de binnenplaats van het prachtige 
kasteel. 

Wat een belevenis!  
Meer informatie en boekingen bij VVV Bad Bentheim.
Telefoon 0049 5922 98330 

Telefoon 0049 5921 96-1196
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Dierentuin Nordhorn

De in het groen gelegen dierentuin is één 

van de populairste trekpleisters van Graf-

schaft Bentheim, vlak over de Nederlandse 

grens. Op een oppervlakte van 12 hectare 

leven 2.000 dieren en 100 verschillende 

diersoorten. Naast een gezinsvriendelijk 

prijskaartje beschikt de dierentuin over 

attracties voor jong en oud. Ook is er een 

dierentuinschool.

Veel dierverblijven zijn begaanbaar, zodat 

bezoekers zo dicht mogelijk bij de dieren 

kunnen komen. 

Een echte publiekstrekker is de kinderboer-

derij met de Bonte Bentheimer Landvarkens. 

Bij slecht weer kunnen kinderen zich uitleven 

in ”Max Avonturenland“, een indoorspeeltuin. 

Of houdt u boer Hinnerk op de Vechtehof 

gezelschap? De mogelijkheden zijn schier 

grenzeloos.

Tierpark Nordhorn

Heseper Weg 110, Nordhorn 

Telefoon 0049 5921 712000

www.tierpark-nordhorn.de



Hutewald-Rondleidingen van april tot october, 
informatie en data bij
www.grafschafter-naturschutzranger.de
Verzamelplaats: fontein bij het Kurhaus, 
Am Bade 1, 48455 Bad Bentheim
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Licht uit,
spot aan

Ons programma voor 
kinderen en gezinnen

Naar hartenlust klimmen, 
klauteren, kuilen, graven en spelen 
Avonturenspeelplaats Uelsen
Fasanenweg, 49843 Uelsen

Naar hartenlust buitenspelen in de modder: dat vinden onze kleine 

bezoekers net zo leuk als de Bonte Bentheimer Landvarkens. Dit 

is een oeroud ras dat onder meer te vinden is in de dierentuin van 

Nordhorn. Ook de Arends-Hof in Laar staat geheel in het teken 

van oude huisdierrassen. Met het melkhuisje en een speeltuin is 

het een populaire bestemming voor uitstapjes. In de avontuurlijke 

speeltuin in Uelsen is nog meer avontuur te vinden.

In het ”Hutewald“ Bad Bentheim, een stuk bos uit vroeger tijden, 

maakt u kennis met de vroegere gebruiksvorm van de bosweide. 

Gallowayrunderen, Nederlandse landgeiten en Bentheimer schapen 

doen het werk nog op de ouderwetse manier, en creëren een 

bijzonder landschap. Een spannend avontuur voor jong en oud.

En mocht u erin slagen uw kinderen bij de schattige dieren weg 

te krijgen: de museumboerderij uit de bronstijd in Uelsen vertelt 

boeiende verhalen uit de geschiedenis van de mensheid. Wat u in 

ieder geval niet mag missen is natuurlijk Kasteel Bentheim. Daar-

naast wordt in het openluchttheater ieder jaar een nieuw (Duitstalig) 

kindertheaterstuk opgevoerd. Het doek gaat op! 

Freilichtspiele Bad Bentheim 
Telefoon 0049 5922 994656, www.freilichtspiele-badbentheim.de 

Arends-Hof, Zur Grenze 6, 49824 Laar 
Telefoon 0049 5947 534, www.arends-hof.net
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Actief in 
Grafschaft 
Bentheim
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Neem ze gewoon allebei mee. Dan bent u in Grafschaft Bentheim in elk geval in 

uw element. Ook alle kleine waterratjes en volwassen zwem- en bootliefhebbers 

komen aan hun trekken: spetteren in de recreatieplas, het water oversteken met 

het handveer, kanoën of een rondvaart maken. De Vechtzomp vertrekt vanuit 

Emlichheim naar Nederland of bekijk het centrumeiland van Nordhorn vanuit het 

perspectief van een eend. 

Tip: Grafschafter Sport- und Freizeitpark

Hier zijn een overdekte voetbalhal, dierentuin, golfslag-, overdekt en openlucht-

zwembad en een kinderspeelparadijs te vinden. Ook bevinden zich vlakbij diverse 

overnachtingsmogelijkheden. Meer informatie op www.grafschafter-sportpark.de

Wehrmaate 30, 48531 Nordhorn, Telefoon 0049 5921 8191211 (Hostel moveInn)

Sportschoenen of zwembroek?
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Telefoon 0049 5921 96-1196

Onze tip: topwedstrijden in de 2e Duitse Handball-Bundesliga bijwonen
HSG Nordhorn-Lingen is met zijn handbalteam in de Bundesliga één van de 

bekendste sportieve uithangborden van de regio en speelt professioneel 

handbal op hoog niveau. De promoties naar de 1e Handball-Bundesliga, voor 

het laatst in 2019, en het winnen van de Europese EHF-beker in 2008 behoren 

tot de hoogtepunten van het jarenlange succesverhaal van de in 1981 opge-

richte vereniging. 

De thuiswedstrijden worden om en om in het Nordhornse Euregium 

(3.200 zitplaatsen) en in de Lingense EmslandArenda (3.600 zitplaatsen) 

gespeeld. De spannende wedstrijden zorgen voor een fantastische sfeer in 

de hallen. Naast de mogelijkheid om live bij de wedstrijden aanwezig te zijn 

worden de thuis- en uitwedstrijden live via sportdeutschland.tv uitgezonden.

Bij de thuiswedstrijden wordt het team van trainer Daniel Kubes enthousiast 

aangemoedigd door HSG-mascotte “TIGA” en fanclub “Die Rote Wand e.V.”. 

Wie eens een wedstrijd live wil meemaken, kan eenvoudig tickets kopen via 

www.hsgnordhorn-lingen.de/page/eintrittskarten.



Kommune
Fahrradfreundliche

Niedersachsen
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Fietsen op nummer 

Fietsen was in Grafschaft Bentheim dankzij de goede 

bewegwijzering altijd al heel eenvoudig. Nu wordt het 

dankzij het knooppuntensysteem nog gemakkelijker. 

Net als in Nederland kunt u hier nu ook fi etsen op 

nummer; meer dan 250 knooppunten wijzen de weg. 

Bij elk knooppunt is een groot informatiebord met 

een plattegrond van de omgeving en knooppunten in 

de buurt te vinden. De nummers wijzen u de weg van 

knooppunt naar knooppunt. Verdwalen is daarmee 

nagenoeg onmogelijk.

Meer informatie en routetips zijn te vinden in de fi ets-

brochure ”Op pad met het stalenros”. De bijbehoren-

de fi etstoerkaart is overigens gratis. 

www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl/plannen-boeken/
brochures 

www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl

Grafschaft Bentheim kun je zeker ook met de fi ets verkennen. Niet voor 

niets is de regio al verschillende keren uitgeroepen tot ”Meest fi etsvrien-

delijke gemeente van Nedersaksen“.

Fietsliefhebbers en bezoekers profi teren in Grafschaft Bentheim van 

een goed onderhouden fi etspadennet van meer dan 1.200 km en diverse 

fi etsvriendelijke hotels, cafés en restaurants. Bovendien zijn er langs 

de routes schuilhutten en fi etsenmakers te vinden. Wie moe wordt, kan in 

de Fietsenbus stappen en zijn fi ets op de aanhanger zetten. 

Dat heet bij 
ons ook � etsen
Dat heet bij 
ons ook � etsen

Fietsen zonder grenzen

Onze tip:

Houd het knooppuntensysteem ook altijd 

mobiel bij de hand! 

Zoek in de App Store naar ”Fietsknoop“ en 

download de Nederlandse app Fietsknoop of 

kijk op www.fi etsknoop.nl/planner.
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Telefoon 0049 5921 96-1196

De Vechtdalroute ontdekt U over 223 

kilometer van de bron van de Vechte in het 

Münsterland tot aan de monding in het 

”Zwarte Water“ bij Zwolle. Een fascinerend 

natuurlandschap, schilderachtige plaatsen, 

aantrekkelijke steden en absolute bijzonder-

heden zoals een ritje op de Vechtezomp, 

een overtocht met een veerpont, een café 

in een historische rietgedekte boerderij 

of een vers gebrouwen biertje direct aan 

de Vecht.  Puur natuur kan evenwel worden 

beleefd aan de rivier de Vecht als het 

levendige stadsleven. Wie na een actieve 

dag op de � ets op zoek is naar een rustige, 

idyllische plek aan de Vecht, vindt het hier 

snel. U kunt heerlijk ontspannen met uitzicht 

op de rivier die rustig langs u heen spettert. 

Als u op zoek bent naar topklasse kunst, 

dan is de kunstwegenroute voor u de juiste 

keuze. De kunstwegenroute loopt van het 

kleine dorpje Ohne in de Grafschaft Bent-

heim parallel aan de Vechtedalroute en 

toont meer dan 80 bijzondere sculpturen 

en kunstobjecten. Overigens: de Vecht-

dalroute is door de ADFC bekroond met 

drie sterren als kwaliteits� etsroute! 

Een � etskaart van de Vecht dal-

route en een gids zijn 

verkrijgbaar bij Grafschaft 

Bentheim Tourismus, 

meer informatie vindt u op 

www.vechtetalroute.de. 

Grenzeloos � etsen 
– de Vechtdalroute

Onze tip:

De route van het Vechtdal kan eenvoudig 

worden onderverdeeld in 5 etappes (ca. 50 km 

per etappe). Natuurlijk zijn er ook sportieve 

varianten mogelijk en de lokale experts helpen 

u graag bij het boeken van een accommodatie. 

U kunt uw � etstocht op de Vechtdalroute met 

twee, drie of vier overnachtingen boeken en 

kiezen tussen halfpension of ontbijt. Het In-Side- 

Hotel Nordhorn, telefoon 0049 5921 89860 
of www.in-side-hotel.de, doet u graag een 

aanbieding voor een overnachting. 











Speciale tips:

De Duivelsrots op de Isterberg
De Isterberg is een van de laatste uitlopers van het Teutobur-

gerwoud met een hoogte van 68 meter en is circa 70 miljoen jaar 

geleden ontstaan. Over het unieke zandstenen natuurmonu-

ment uit de oertijd doen diverse sagen de ronde. Op de klippen 

”Siebenschläfer“, ”Slopsteen“ en ”Teufelsfelsen“ is het klimmen 

en klauteren geblazen. Wie goed zoekt, vindt op de rots ook de 

voetafdruk van de duivel. 

Hier komen wandelaars en recreatieve klimmers aan hun trek-

ken. En wie er daarna nog steeds geen genoeg van kan krijgen, 

beklimt de 110 treden van de nabijgelegen uitkijktoren en geniet 

op 80 meter hoogte van een prachtig 360°-uitzicht. 

Historisch pad Uelser Quellen 
Doe mee aan een rondleiding door het mooie Uelsen en luister 

naar leerzame en vermakelijke verhalen en anekdotes over de 

bezienswaardigheden langs de ca. 7 km lange route. Op deze 

cultuurhistorische rondlopende wandelroute maakt u kennis met 

historisch belangrijke plekken. Kinderen gaan tijdens de kinder-

rally op een boeiende ontdekkingsreis. 

Informatie: Uelsen Touristik 
Am Markt 7, 49843 Uelsen, Telefoon 0049 5942 209-29
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15 wandelroutes –
320 km aan wandelpaden

Ga spoorzoeken met de ”Grafschafter Spurensuche“ en maak op meer dan 

320 km aan bewegwijzerde wandelpaden kennis met de veelzijdigheid van het 

landschap, de geschiedenis en de cultuur van Grafschaft Bentheim. 

De hoofdroute is de historische en meer dan 150 jaar oude route ”In de voets-

poren van de podagristen“. Deze langeafstandswandelroute van 80 km verbindt 

het Duitse kuuroord Bad Bentheim met het Nederlandse Coevorden en loopt 

dwars door Grafschaft Bentheim.

Naast de langeafstandsroute maken 15 dagtochten door alle steden en ge-

meenten in Grafschaft Bentheim het aanbod compleet. Elke tocht heeft een 

bepaald thema en is gewijd aan de landschappelijke, culturele of historische 

bijzonderheden van de regio. Naar het motto ”Spurensuche“ wandelt u op alle 

routes ”in de voetsporen van…“ 

www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl
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Nog nooit van de Podagristen gehoord? Geen punt, 

dat geldt voor de meeste mensen. Het bijzondere 

woord is afgeleid van het Middelhoogduitse Pod-

agra, wat jicht betekent. Het Podagristenpad dankt 

zijn naam aan een verhaal: drie mannen met jicht uit 

Coevorden gingen in 1843 op weg naar Bad Bentheim 

om een geneeskrachtig bad te nemen. Met een zout-

gehalte van 27 procent zijn de baden de zoutste ter 

wereld. Ook nu nog. 

Te voet van Duitsland naar Nederland

Treed in de voetsporen van de Podagristen: goed 

bewegwijzerd en over vlak terrein. En dat over een 

afstand van 80 km in 5 etappes, uiteenlopend van 

9 tot 25 km. Het landschap is een bezienswaardigheid 

op zich. En de bestemmingen langs de weg ook: van 

Heerlijkheid Lage en waterstad Nordhorn tot burcht 

Bentheim en de thermen in Bad Bentheim. Na de 

wandeling wacht in elk geval een weldadig bad. 

Overigens, de drie mannen genazen van hun jicht. 

Toch legden ze een groot deel van de terugreis niet 

te voet af, maar met paard en wagen. 

Het Podagristenpad
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Coevorden

Vrij baan voor de natuur! Het 
reusachtige voormalige militaire 
oefenterrein heeft zich ontwikkeld 
tot recreatiegebied Lohner Sand. 
Op het natuurbelevingspad komt u 
meer te weten over dit gebied.

Telefoon 0049 5921 96-1196

Grafschaft Bentheim 
te voet ontdekken
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Verwen lichaam en geest in de grote moderne sauna. 
Met fruitige opgietingen en heerlijke rozengeuren 

kunt u uw hoofd weer helemaal leeg maken. 

Idyllisch gelegen in de natuur: het gespecialiseerde 
ziekenhuis van Bad Bentheim en het thermaal bad 
Bentheimer Mineraltherme. Hét adres voor gezond-
heid en wellness in Grafschaft Bentheim. 

Een weldadige 
ervaring
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Telefoon 0049 5921 96-1196

De traditionele kliniek Bad Bentheim is tegenwoordig een modern kuuroord met de 

afdelingen reumatologie, dermatologie, orthopedie en cardiologie.

De kliniek staat tot ver over de grenzen bekend om de behandeling van huidproblemen met 

behulp van natuurlijke geneesmiddelen uit de regio zoals zwavelhoudend mineraalwater en 

krachtig thermaal bronwater met een zoutgehalte van 27%. Geniet van een kuuruitstapje of 

een gezondheidsweekend vol ontspanning. Het naastgelegen bos van 1.000 hectare nodigt 

uit tot heerlijke wandelingen. 

Midden in het Bentheimer Bos ligt de Mineral Therme. Hier kunt u terecht voor een 

weldadige ervaring in het zoutbad, sportbad, groot saunalandschap en nog veel meer. 

De hele familie voelt zich als een vis in het water in BadePark Bentheim. Onder meer de 

glijbaan, stroomversnelling, schommelgrot, openluchtzwembad en sauna’s zorgen voor een 

spetterend dagje uit.

Welkom in Fachklinik Bad Bentheim 
en in Badepark Bad Bentheim

Bentheimer Mineraltherme
Een onderdeel van de Fachklinik Bad Bentheim
Thermalsole- und Schwefelbad Bentheim GmbH
Am Bade 1, 48455 Bad Bentheim
Telefoon 0049 5922 74-0 of 0049 5922 74-3800

Badepark Bentheim GmbH & Co.KG
Zum Ferienpark 1, Bad Bentheim
Telefoon 0049 5922 999450, www.badepark-bentheim.de

Plezier voor het hele gezin in de Badepark 



Bad Bentheim

Emlichheim

Nordhorn

Neuenhaus

Uelsen

Wietmarschen

Schüttorf

VVV-Verein vier an der Vechte e.V.
Rathausstraße 2, 49824 Emlichheim

Telefoon 0049 5943 9992915

www.vvv-emlichheim.com

Gemeenteadministratie
Veldhausener Straße 26, 49828 Neuenhaus

Telefoon 0049 5941 911-0

neuenhaus.grafschaft-bentheim-tourismus.de

Uelsen Touristik in het oude raadhuis
Am Markt 7, 49843 Uelsen

Telefoon 0049 5942 209-29

www.uelsen-touristik.de

Gemeenteadministratie
Hauptstraße 62, 49835 Wietmarschen

Telefoon 0049 5908 9399-0

www.grafschaft-bentheim-tourismus.de/wietmarschen

VVV Stadt- und Citymarketing Nordhorn e.V.
Firnhaberstraße 7, 48529 Nordhorn

Telefoon 0049 5921 8039-0

www.vvv-nordhorn.de

Stadtmarketingverein Pluspunkt Schüttorf e.V.
Kirchgasse 2, 48465 Schüttorf

Telefoon 0049 5923 9884684

www.tourismus-schuettorf.de

Touristinformation Bad Bentheim
Schlossstraße 18, 48455 Bad Bentheim

Telefoon 0049 5922 9833-0

www.badbentheim.de
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Grafschaft 
Bentheim 
online …
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Kommune
Fahrradfreundliche

Niedersachsen

Het team van Grafschaft Bentheim 
Tourismus helpt u graag bij uw vakantie-
planning. Vraag ons, wij geven u graag 
persoonlijk advies. 

Telefoon 0049 5921 961196
Grafschaft Bentheim Tourismus 

NINO-Allee 2, 48529 Nordhorn

Colofon

Uitgever, tekst en redactie
Landkreis Grafschaft Bentheim
Grafschaft Bentheim Tourismus/Abt. 85

Postadres:
van-Delden-Straße 1–7, 48529 Nordhorn

Bezoekadres
NINO-Allee 2, 48529 Nordhorn
Telefoon 0049 5921 96-1196
Fax 0049 5921 96-1197
tourismus@grafschaft.de
www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl

Concept en vormgeving
DoppelClic GmbH Werbeagentur

Fotogra� e
Grafschaft Bentheim Tourismus behalve: 
S. 2/19: HSG Nordhorn,
S. 7: Anja Koch, Bernd Hempen, Franz Frieling 
S. 10: Rainer Harmsen,  
S. 15: Bad Bentheim,
S. 16: Franz Frieling,
S. 20: Zehndrei, TMN,
S. 24: Fachklinik Bad Bentheim, 
S. 25: Badepark Bad Bentheim 

Telefoon 0049 5921 96-1196

Inspirerende foto’s op Instagram,
Interessante berichten op Twitter,
Of het laatste nieuws op Facebook:
Ontdek nu Grafschaft Bentheim 
online. Zeker de moeite waard. 

   www.instagram.com/grafschaftbentheimtourismus

   www.facebook.com/grafschaftbentheim

   www.twitter.com/GBTeV

   www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl

NIEDERSACHSEN
F Ü H L  D I E  W E I T E

… en met een 
persoonlijk 
tintje: 



Ooit werd het gebouwd ter bescherming van de
bewoners, nu is kasteel Bentheim een boeiende 
bestemming voor bezoekers van alle leeftijden. 
Achter de historische muren kunt u de geschiedenis 
van het kasteel, van de vorstelijke familie en van het 
enorme zandstenen bouwwerk van dichtbij beleven.

www.kasteel-bentheim.nl

Het kasteel voor groot en klein
Openingstijden

Maart - Oktober 10:00 -18:00 uur
November - Februari 10:00 -17:00 uur
Entree tot:  16:15/17:15 uur

Toegangsprijzen

Volwassenen € 6,50
Met korting € 5,50
Jongeren (6-14 jaar) € 3,50
Kinderen (tot 6 jaar) gratis

2000 dieren – 
100 verschillende 

soorten 
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aaien, spelen, lachen 
– dierentuin voor groot en klein

www.dierentuin-nordhorn.nl
    /DierentuinNordhorn

Volwassenen: 11,50 €  /  65+/studenten: 10,50 €  /  Kinderen tot 17 jaar: 7,00 € 
Kinderen t/m 3 jaar: gratis  /  Gehandicapten: 1,00 €  /  Honden: 1,00 €  /  Gratis parkeren

Heseper Weg 110, Nordhorn, D 
telefoon 0049 05921 712000

Op vertoon van deze advertentie  
krijgt één persoon 10% korting

op de dagentree.

Niet te combineren met
andere kortingsacties.

Geldig t/m 31 dec. 2022.

10% korting
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