
www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl

Reistips 2023
Het magazine van 
Grafschaft Bentheim

Boek uw 

accommodatie 

online op

www.grafschaft-

bentheim-

toerisme.nl



2

www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl



Rust, weidse uitzichten, weilanden, rivieren, meren, bossen, kastelen, 
molens – stuk voor stuk zorgen ze ervoor dat u in Grafschaft Bentheim 
een heerlijke tijd kunt beleven. Precies zo ontspannen of actief als u 
het wilt hebben. Zin in een lang wandeling met zijn tweetjes of een 
leuke fi etstocht met het hele gezin? In Grafschaft Bentheim zijn de moge-
lijkheden legio. Of u nu voor een dagtochtje of voor een korte vakantie 
komt: wij zijn er zeker van dat u in Grafschaft Bentheim vele geluks-
momenten zult beleven. In dit magazine vindt u daarvoor volop inspiratie.
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Beleef uw persoonlijke 
geluksmoment 
– Bij ons in de 
Grafschaft Bentheim

Telefoon 0049 5921 96-1196
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Fietsen, wandelen, paardrijden, 
zwemmen, een boottochtje … 
uw actieve vakantie kan beginnen!
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de burcht Bentheim natuurlijk, maar ook 
veel musea, tentoonstellingen, historische 
gebouwen en moderne kunst. Veel plezier!

Telefoon 0049 5921 96-1196
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Grafschaft Bentheim 
– Dik tevreden

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.

Kom in balans met uzelf en met de natuur en ontdek kastelen, 

molens en boerderijen. Beleef ons landschap, onze natuur 

en cultuur – en keer dik tevreden weer huiswaarts.

Direct aan de Nederlandse grens, in het noord-

westen van Duitsland en het zuidwesten van 

Nedersaksen ligt Duitslands laatste en enige 

“Landkreis” die de titel “Grafschaft” mag dragen. 

De idyllische plaatsjes en een veelzijdig aanbod 

aan activiteiten in de buitenlucht hebben u veel 

te bieden. Simpelweg de perfecte plek voor uw 

volgende korte vakantie.

Waterfi etsen op de Vechtesee 
– Bootsclub Nordhorn e.V.
Heseper Weg 52, 48529 Nordhorn

Pauzeren in de Ochsenstraße in 
Nordhorn

Watermolen de “Herrlichkeit Lage”
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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 

Bent heim zelf. Van B van boerderij uit de bronstijd tot S van Stift 

Wietmarschen: komt dat zien! 

Boerderij uit de bronstijd Uelsen

Aanschouw het reilen en zeilen op deze museumboerderij 

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, ambachten uitoefenden 

en voor hun huisdieren zorgden. Hier komt archeologie tot 

leven!

Boerderij uit de Bronstijd Uelsen 
Am Feriengebiet 7, 49843 Uelsen 
Telefoon 0049 5942 209-29, www.bronzezeithof.de

www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl
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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.

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

Imposant, oud en indrukwekkend: kasteel Bentheim is 

het grootste hooggelegen kasteel van Nedersaksen. 

Het zandstenen kasteel is gebouwd op een 90 meter 

hoge bergkam, een uitloper van het Teutobergerwoud.

Wie zin heeft om dieren te spotten is bij de dierentuin 

van Nordhorn aan het juiste adres. In deze in het 

groen gelegen dierentuin vindt u 2.000 dieren en 

100 verschillende diersoorten – van de kleine grasparkiet 

tot de machtige bizon. Naast schappelijke toegangsprij-

zen biedt de dierentuin vele attracties voor jong en oud.

Klooster Frenswegen

Klooster Frenswegen was tot in de 18e eeuw een 

augustijnenklooster 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. 

Kasteel Bentheim

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

Dierentuin Nordhorn

Heseper Weg 110, Nordhorn, 
Telefoon 0049 5921 712000, www.tierpark-nordhorn.de

Klosterstraße 9, 48527 Nordhorn 
Telefoon 0049 5921 8233-0, www.kloster-frenswegen.de

Telefoon 0049 5921 96-1196
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Het adembenemende decor van het kasteel 

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 

rondleidingen plaats. Op zondagen om 

14 uur wordt er een rondleiding in het 

Nederlands gegeven. 

Schlossstraße, 48455 Bad Bentheim
Telefoon 0049 2551 939111 of 0049 5922 9833-0
www.kasteel-bentheim.nl

Kasteel Bentheim

www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl

De boeiende 
burchtstad



Tip: Abseilen van de kruidtoren

Abseilen vanaf de kruittoren van kasteel Bent heim 
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 
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Bad Bentheim fascineert dankzĳ  de middel-

eeuwse fl air en heeft dankzĳ  de Bentheimer 

Mineraltherme een grote aantrekkingskracht 

als kuuroord. Combineer de twee met elkaar 

voor een perfect dagje Bad Bentheim. Slenter 

door de schilderachtige steegjes omhoog 

richting het kasteel en leun na afl oop van de 

bezichtiging ontspannen achterover. Bĳ voor-

beeld in het warme zoutbad van de Bentheimer 

Mineraltherme of – als de temperaturen iets 

zomerser zĳ n – in het natuurlĳ ke buitenzwem-

bad van Badepark Bentheim.

Bad Bentheim

Telefoon 0049 5921 96-1196
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De Grafschaft 
verkennen

Er valt zoveel te ontdekken

Actief bezig zijn, lekker ontspannen, leerzame ervaringen opdoen, met 

het hele gezin op stap gaan of op de fi ets de grens oversteken – er is voor 

ieder wat wils. De talloze bezienswaardigheden en culturele instellingen in 

Grafschaft Bentheim zijn goed voor een afwisselend programma.

Bij onze rondleidingen ontdekt u vele wetenswaardigheden. Tijdens de 

digitale stadstour door Bad Bentheim met de City Explorer app bent u 

zelf actief bezig. Kijk bijvoorbeeld mee over de schouder van de nacht-

waker als hij zijn laatste rondje door Bad Bentheim maakt of beklim de 

“Schüttorfer Riese” – de hoogste kerktoren van Grafschaft Bentheim.

De mogelijkheden zijn grenzeloos. 

www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl
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Met de fi ets en 
de trein naar “Quenni” Blog

Wandeling met de nachtwaker, digitale stadstour met de 
City Explorer app en nog veel meer:
Touristinformation Bad Bentheim
Telefoon 0049 5922 98330
www.badbentheim.de

Nordhorn te voet en te water
VVV Stadt- und Citymarketing e.V.
Telefoon 0049 5921 8039-0
www.vvv-nordhorn.de/freizeit-kultur/stadtfuehrungen

Gastrondleidingen en kinderrally Schüttorf
Pluspunkt Schüttorf
Telefoon 0049 5923 9884684
www.pluspunkt-schuettorf.de
www.tourismus-schuettorf.de/erleben/stadtfuehrungen

Geschichtspark Uelser Quellen
Uelsen Touristik
Telefoon 0049 5942 20929
www.uelsen-touristik.de

Neuenhauser Stiegengang
Samtgemeinde Neuenhaus
Telefoon 0049 5941 911-0
www.stiegengang.de

Een fi etstochtje blijft voor gezinnen met kinderen vaak beperkt 

tot de eigen woonplaats. Voor wie de omtrek waarin gefi etst 

kan worden wat verder wil uitbreiden, of voor wie met kinderen 

wel eens vanaf een andere locatie wil fi etsen, is het openbaar 

vervoer in de Grafschaft een uitkomst.

Wie de fi ets wil meenemen in het ov kan gebruik maken van 

zowel de Fietsenbus als trein RB 56 van de Bentheimer Eisen-

bahn (BE). Deze laatste hebben wij onlangs met onze kinderen 

genomen. Wij gingen van Nordhorn naar Bad Bentheim en 

van daaruit verder naar Quendorf, in de volksmond bekend als 

“Quenni”. De instap van het perron in de trein is gelijkvloers, 

waardoor ook de kinderen helemaal zelfstandig met de fi ets 

de trein in konden stappen. Een kind kan de was doen!  ...

Het gehele avontuur is terug te lezen 
op www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl/
beleven/gezinnen-met-kinderen/dat-
vechtekind/met-de-fi ets-en-de-trein-
naar-quenni of scan de QR-code.

Anja Glöckner is geboren en getogen in Grafschaft Bentheim. 
Ze is moeder van twee dochters en beheert sinds 2020 het gezinsblog 
“Vechtekind” op Facebook en Instagram. Daar deelt ze tips over 
uitstapjes in de Grafschaft en omgeving.

van Anja Glöckner

TIP



14

“Grafschafter picknickmand”

Vol lekkernijen uit de streek. 

Een lekker souvenir, verkrijgbar bij 

de Grafschafter Landservice

www.grafschafterlandservice.de

Boerderijwinkels en -cafés in het Graafschap Bentheim:
www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl
www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl/beleven/landleven

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
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In Grafschaft Bentheim worden boekweitpannenkoeken graag gegeten. De pannenkoeken 

lijken een beetje op crêpes, maar zijn veel hartiger. Probeer het recept maar eens!

Ingrediënten:
500 g boekweitmeel

¾ l koude koffi e verkeerd

4 eieren

Zout

Schmalz (reuzel)

Spek

Bereidingswijze:
Roer het boekweitmeel, de koffi e verkeerd, de eieren en het 

zout door elkaar tot een dik, vloeibaar deeg. Zet het mengsel 

aan de kant en laat vijf uur rijzen.

Doe daarna de schmalz in de pan en bak daarin dunne 

spekreepjes uit. Schep een soeplepel deeg op de spekreepjes 

en bak aan beide kanten bruin. Serveer met verse appelmoes 

en brood met schmalz.

Bookweiten-Janhinnerk – Boekweitpannenkoekjes 
uit Grafschaft Bentheim

In de molen in Georgsdorf wordt 
nog boekweitmeel gemalen.

Telefoon 0049 5921 96-1196



Welkom in de winkelstad Nordhorn

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

even dat er iets niet klopt. Een middelgrote, compacte stad met 

een overweldigend groot en goed winkelaanbod, maatje metro-

pool. 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. Originele 

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

”Grafschafter Kräuterwacholder“. De zeldzame jeneverbessen 

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 ”Ontdekplekken“ nemen 

bezoekers mee op een bijzonder 

uitstapje naar het buurland.

Kom een kijkje nemen! 
Komm doch mal rüber!

www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl

VVV Stadt- und Citymarketing Nordhorn e.V.
Firnhaberstraße 7, 48529 Nordhorn
Telefoon 0049 5921 8039-0
www.vvv-nordhorn.nl
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Nordhorn, de waterstad die meer te bieden heeft

Telefoon 0049 5921 96-1196
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Kunst en cultuur in
Grafschaft Bentheim
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Stedelijk museum Nordhorn en Povelturm
NINO-Allee 11, 48529 Nordhorn
Telefoon 0049 5921 721500
www.stadtmuseum-nordhorn.de

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

Veelzijdig kunst- en cultuuraanbod

In talrijke musea en tentoonstellingen komen onze geschiedenis en bijzonderheden tot leven. 

Bijvoorbeeld in het Textielmuseum in Nordhorn, dat op een levendige manier over het textiel-

tijdperk van de stad vertelt. Of in het Zandsteenmuseum in Bad Bentheim, waar u meer leert 

over dit bijzondere regionale bouwmateriaal. 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”. 

Museum van de school
Kirchgasse 2 48465 Schüttorf

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

Sterrenwacht Neuenhaus
Veldhausener Straße 46, Neuenhaus

Telefoon 0049 5921 96-1196
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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 kinder-

boerderij met de Bonte Bentheimer Land-

varkens. Bij slecht weer kunnen kinderen 

zich uitleven in “Max Avonturenland”, een 

indoorspeeltuin. Of houdt u boer Hinnerk 

op de Vechtehof gezelschap? De mogelijk-

heden zijn schier grenzeloos.

Dierentuin Nordhorn
Heseper Weg 110, Nordhorn 
Telefoon 0049 5921 712000, 
www.tierpark-nordhorn.de

Dierentuin Nordhorn

www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl



Ons programma voor 
kinderen en gezinnen

Naar hartenlust klimmen, 
klauteren, kuilen, graven en spelen 

Buiten naar hartenlust spelen met modder: onze kleine bezoekers 

houden er net zo van als de Bonte Bentheimer Landvarkens. Op 

de kinderboerderij van de dierentuin kunnen de kinderen kennis 

met ze maken.

En mocht u uw kinderen nog bij de schattige dieren weggelokt 

krijgen: op de “Bronzezeithof” in Uelsen, een museumboerderij 

uit de bronstijd, worden spannende verhalen over de geschiedenis 

van de mensheid verteld. Ook kasteel Bentheim mag u niet 

missen. Daarnaast is het openluchttheater een trekpleister: 

ieder seizoen worden er weer nieuwe kindertoneelstukken 

opgevoerd. Open het doek!

Op zoek naar nog meer avontuur? Breng dan een bezoek aan de 

avonturenspeelplaats Uelsen of een van de waterspeelplaatsen. 

Het kinderspeelparadijs Crocky is naast het Max-Abenteuer-

Land een goed alternatief op regenachtige dagen.

Het blog “Vechtekind” neemt u en uw kinderen mee op andere 

leuke uitstapjes. Welke tip bevalt u het best? www.grafschaft-

bentheim-tourismus.de/erleben/familie-kinder/das-vechtekind 

Een groot aantal bedrijven beschikt over het keurmerk “Kinder-

ferienland”. Zij zijn speciaal ingericht op gezinnen met kinderen. 

Licht uit,
spot aan

21

Avonturenspeelplaats Uelsen
Fasanenweg, 49843 Uelsen

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

Telefoon 0049 5921 96-1196



Op 26 ha. wordt de oude bosweidecultuur nieuw 

leven ingeblazen en wordt dit zeer waardevolle bos 

gespaard van zijn natuurlijke ondergang. De vroegere 

gebruiksvorm van de bosweide wordt door de dieren 

van de Nordhorner dierentuin in ere hersteld. Galloway-

runderen, Nederlandse landgeiten en Bentheimer 

schapen verzetten hier, evenals in de voorgaande eeuwen, 

bergen werk en creëren hiermee een bijzonder land-

schap. Een spannend avontuur voor groot en klein.

Vertrekpunt:
De fontein bij het Kurhaus, Am Bade 1, 48455 Bad Bentheim

Ontdek samen met de “Grafschafter 

natuurbeschermingsrangers” fascinerende 

landschappen en boeiende fl ora en fauna, 

van Hutewälder (voormalige (oer)bossen 

die nu als leefgebied voor vee worden 

gebruikt) tot Wacholderheide (heideland-

schap met jeneverbesstruiken).

De gratis rondleidingen worden van 

april tot eind oktober georganiseerd. 

Aanmelding vooraf is niet nodig. 

Groepsrondleidingen op aanvraag.

Verdere informatie en aanvragen via
www.grafschafter-naturschutzranger.de
Telefoon 0049 5921 71200-33 oder 
zooschule@tierpark-nordhorn.de

Hutewald 
Bad Bentheim

22

Op pad met de 
natuurbeschermings-
rangers



Glooiende heideduinen met vele jeneverbesstruiken strekken 

zich uit aan de rand van Nordhorn. Vroeger zag de Grafschaft 

er op veel plekken uit zoals hier. En net als vroeger grazen 

de Bentheimer landschapen van de dierentuin de heidevlaktes 

af om zo dit unieke landschap te behouden. Deelnemers 

kunnen een boeiende wandeling door een prachtig land-

schap verwachten.

Vertrekpunt:
Parkeerplaats Tillenberge, Emsbürener Straße, 48531 Nordhorn

Deze jeneverbesheide ligt direct aan de Nederlandse grens 

bij het klooster Bardel. Nadat het kloosterleven jarenlang zijn 

stempel had gedrukt op dit gebied, raakte dit stukje heide 

langzaam in de vergetelheid. Nog niet zo lang geleden dreigde 

dit unieke cultuurlandschap te verdwijnen. Met vereende 

krachten is het gelukt om het landschap te behouden en daarop 

aangepaste dier- en plantensoorten een nieuwe kans te geven. 

Tijdens een boeiende rondleiding maakt u op deze unieke 

locatie kennis met het landschap, de dieren en nog veel meer.

Vertrekpunt:
Franciscanenklooster Bardel, Klosterstraße 11, 48455 Bad Bentheim

Wacholderheide 
Tillenberge

Wacholderheide 
Kloster Bardel
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Bosbaden – dik tevreden 

Waarom niet meteen van de gelegenheid gebruikmaken om in de Graf-
schafter bossen te “bosbaden”? Bij deze niet eens meer zo nieuwe trend 
uit Japan wordt optimaal gebruikgemaakt van de etherische oliën en 
andere gunstige stoffen die het bos produceert, die een positieve 
uitwerking op ons lichaam hebben. Zo wordt u tijdens een uitstapje in het 
groen niet alleen gelukkiger, maar ook nog gezonder.
Iedereen heeft de mogelijkheid om het bosbaden op eigen houtje te ervaren. 
Ook bestaat er de mogelijkheid om dit onder begeleiding te doen.
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Actief in 
Grafschaft 
Bentheim
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Telefon 05921 96-1196

Onze tip:
Topsport in de 2e handbaldivisie live meemaken

HSG Nordhorn-Lingen is met zijn handbal-eredivisie-elftal 

een uitstekend sportief uithangbord voor de regio en 

speelt professioneel handbal op hoog niveau. De promotie 

naar de eerste handbal-eredivisie – voor het laatst in 2019 

– en de winst van het EK handbal in 2008 behoren tot de 

hoogtepunten van het jarenlange succesverhaal van de in 

1981 opgerichte vereniging.

Wie een keer live een wedstrijd wil bijwonen, 

kan tickets bestellen op www.hsgnordhorn-lingen.de/

page/eintrittskarten. 

Het beste kunt u beide meenemen. Grafschaft Bentheim biedt u vele mogelijk-

heden om actief bezig te zijn. Zo kunt u genieten van een georganiseerde 

segway-tour over prachtige routes en door de mooie natuur in onze regio.

De crossbaan in Emlichheim kan door mountainbikers, scooterrijders, fi etsers, 

skaters, oftewel door iedereen op wieltjes worden gebruikt.

In het Grafschafter Sport- und Freizeitpark vindt u recreatieve voorzieningen zoals 

een voetbalzaal, een kinderspeelparadijs, de dierentuin, een golfslag-, binnen- en 

buitenbad en overnachtingsaccomodaties in de buurt.

VVV Emlichheim, Rathausstraße 2, 49824 Emlichheim
Telefoon 0049 5943 9992915, www.vvv-emlichheim.com

Emlichheimer Segway-Tours
Telefoon 0049 5943 9844801
www.emlichheimer-seg-touren.de

www.grafschafter-sportpark.de
Wehrmaate 30, Nordhorn, Telefoon 0049 5921 8191211 (Hostel moveInn)

Wandelschoenen of sportschoenen?

Telefon 05921 96-1196
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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 

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

Niet voor niets is de regio al verschillende keren uitgeroepen tot 

”Meest fi etsvriendelijke 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

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.

www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl
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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/nl, doet u graag een 

aanbieding voor een overnachting. 

Telefon 05921 96-1196

Grenzeloos � etsen 
– de Vechtdalroute

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, schilderach-

tige plaatsen, aantrekkelijke steden en absolute 

bijzonderheden zoals een ritje op de Vechtezomp, 

een overtocht met een veerpont, een café in een 

historische rietgedekte boerderij of een vers ge-

brouwen 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 kunstwegen-

route 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 kunstobjec-

ten. 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. 
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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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Telefon 05921 96-1196

Speciale tips:

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

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

geleden ontstaan. Het unieke zandstenen natuurmonument is een 

door sagen omgeven cultus- en offerplaats uit de oertijd. Op de 

80 m hoge nabijgelegen uitkijktoren geniet u van een fantastisch 

panorama.

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 kinderrally 

op een boeiende ontdekkingsreis. 

Informatie: Uelsen Touristik 
Am Markt 7, 49843 Uelsen, Telefoon 0049 5942 209-29

De eerste lentedag wilde ik gebruiken om op een ontdekkingstocht te gaan! 

Ik heb gekozen voor de route over de Bentheimer bergen met de veelbe-

lovende naam “Op de sporen van het Bentheimer goud”.

Ik begin in de straat “Am Kathagen” en loop in de richting van het stad-

scentrum door smalle, rustige straatjes, waar ik al direct een mooi uitzicht 

heb. Zodra ik het centrum nader, zie ik kasteel Bentheim, dat zeer indrukwek-

kend boven het kleine stadscentrum uittorent. Ik sla door een klein steegje 

af naar het zuiden, loop de berg af, steek de Südstraße over en sta ineens 

midden in de natuur!

Ik doorkruis een klein stuk bos en begeef me vervolgens op brede, vlakke 

veldwegen die door boerderijen en paardenweides worden omgeven. 

Onderweg kom ik langs een hut met banken en tafels, die perfect is voor 

een picknick. Ik vervolg mijn weg richting het noorden en steek daarna … 

Het hele avontuur is te lezen op www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl/ser-
vice-contact/de-grafschaft-blog/op-het-spoor-van-het-bentheimer-goud of 
scan de QR-code.

Anne, student, 22 jaar, 
neemt tijdens haar uitstapjes 
graag haar hond Betty mee.

van Anne Diekel

Op het spoor van het Bentheimer goud
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Blog
Ook nu – op een mooie zomerdag in augustus – gaan we weer op een ontdek-

kingstocht! Ik heb gekozen voor de wandeling “Op de sporen van de bronstijd”, 

omdat deze over de heide voert die op dit moment in bloei staat. De route is met 

25,2 kilometer wat langer en is daarmee een echte dagtocht. Eventueel is deze in 

twee delen op te splitsen, die ook voor kortere uitstapjes geschikt zijn.

De wandeling begint in Uelsen en loopt via Halle-Hesingen naar Nederland en 

weer terug. De route is zowel landschappelijk als historisch gezien zeer interessant 

en veelzijdig. Zo zijn in deze regio enkele relicten gevonden die bewijzen dat de 

eerste mensen hier al in de steen- en bronstijd leefden. In 1840 werd er een gouden 

beker gevonden op de Spöllberg, die dateert van de bronstijd en tot op heden 

als de oudste ooit in Europa gevonden gouden beker geldt! Tegenwoordig wordt 

deze beker in kasteel Bentheim tentoongesteld. …

Het hele avontuur is te lezen op www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl/
service-contact/de-grafschaft-blog/op-het-spoor-van-de-bronstijd of 
scan de QR-code.

van Anne Diekel

Op het spoor van de bronstijd
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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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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.



32

Onderdompelen 
en ontspannen

In Grafschaft Bentheim zijn er vele mogelijkheden om op of om het 

water actief te zijn. Kleine en grote waterratten komen in Grafschaft 

Bentheim volledig aan hun trekken: met waterspeelplaatsen, boot- 

en waterfi etstochtjes, trekpontjes en nog veel meer staan u vele leuke 

attracties te wachten.

Onze zwemmeren Quendorfer See, Lohner Freizeitsee en de Badesee 

Wilsumer Berge liggen middenin de prachtige natuur. Geniet van 

een kanotour in Grafschaft Bentheim. Ontdek de regio vanaf het water: 

met het gezin, met zijn tweeën of met een hele groep. 

Wie zich liever relaxed laat rondvaren, kan een tochtje maken met de 

rondvaartboten “Vechtesonne”, “Vechtestromer” en “Vechteschute” 

of met het historische platbodemschip “Vechtezomp de Mölle”.

Alles voor waterratten

Informatie en aanbieders: 

www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl/beleven/

actief/alles-voor-waterratten

www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl
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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 mineraal-

water 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

Telefoon 0049 5921 96-1196



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.nl

Gemeenteadministratie
Hauptstraße 62, 49835 Wietmarschen

Telefoon 0049 5908 9399-0

www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl/wietmarschen

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

Telefoon 0049 5921 8039-0

www.vvv-nordhorn.nl

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.bentheim-duitsland.nl
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Grafschaft 
Bentheim 
online …

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

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

… en met een 
persoonlijk 
tintje: 
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KASTEEL RONDLEIDINGEN VOOR 
KINDEREN EN VOLWASSENEN

ABSEILEN VAN DE KRUITTOREN

UNIEKE BEZIENSWAARDIGHEID
IN HET GRAAFSCHAP BENTHEIM

EEn spannende tijd
op kasteel Bentheim!

Schloßstraße 0 |D-48455 Bad Bentheim | www.kasteel-bentheim.nl

OPENINGSTIJDEN
Dagelijks van:

Maart - Oktober 10:00 -18:00 uur
November - Februari 10:00 -17:00 uur
Laatste toegang: 17:15/16:15 uur

2000 dieren – 
100 verschillende 

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

www.dierentuin-nordhorn.nl
    /DierentuinNordhorn

Volwassenen: 13,90 €  /  65+/studenten: 12,90 €  /  Kinderen tot 17 jaar: 9,90 € 
Kinderen t/m 3 jaar: gratis  /  Gehandicapten: 2,00 €  /  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. 2023.

10% korting
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