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Fietsen, wandelen, paardrijden, 

zwemmen, een boottochtje … uw 

actieve vakantie kan beginnen!
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Grafschaft Bentheim is een walhalla voor 

natuurliefhebbers.
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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!

Inhoud

www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl

Domweg 
gelukkig bij ons in 
Grafschaft Bentheim.

Rust en ruimte, weilanden, rivieren, 

bossen, burchten: uitstekende rand-

voorwaarden voor een heerlijk verblijf 

in Grafschaft Bentheim. Net zo ont-

spannen en actief als u zelf wilt. Wat te 

denken van een lange wandeling met 

zijn tweetjes, een prachtige � etstocht 

met het hele gezin, een dagtocht vol 

bezienswaardigheden of gewoon een 

ontspannen weekendje weg? In Graf-

schaft Bentheim is het geluk nooit ver 

weg. In dit magazine zijn een aantal 

ideeën voor leuke uitstapjes te vinden. 



In het westen van Nedersaksen, direct aan de grens met Nederland en 

Noordrijn-Westfalen ligt de provincie Grafschaft Bentheim. In onze 7 steden 

en gemeenten – Bad Bentheim, Nordhorn, Uelsen, Schüttorf, Emlichheim, 

Neuenhaus en Wietmarschen – valt er genoeg te beleven. 
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Ontspanning 
op z’n best

Bad Bentheim

Emlichheim

Nordhorn

Neuenhaus

Uelsen

Wietmarschen

Schüttorf

Verbindt plezier in de natuur en kunstzinnige 

uitspattingen met elkaar.

www.vvv-emlichheim.com

Weet indruk te maken met een aantrekkelijklandschap 

en mooie water- en windmolens.

neuenhaus.grafschaft-bentheim-tourismus.de

Is een uniek vakantieparadijs voor natuurlief-hebbers 

en fans van geschiedenis.

www.uelsen-touristik.nl

Zorgt als populair bedevaartsoord voor 

bijzondere belevenissen.

www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl/wietmarschen

Is een trekpleister met veel cultuur en water-pret 

rondom het Vechtmeer en de Vecht.

www.vvv-nordhorn.nl

Scoort met reusachtige bezienswaardighedenen 

een uniek historisch centrum.

www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl/schuettorf

Fascineert met middeleeuwse � air rondom 

debekende zandstenen burcht.

www.bentheim-duitsland.nl



Kom een kijkje nemen! 
Komm doch mal rüber!

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 comfortabe-
le, 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. De Toeristische Overstap Punten 

(TOP´s) langs de grens zijn startpun-
ten van diverse bewegwijzerde � ets- 
of wandelroutes door een landelijke 
omgeving.

2. Weekmarkten en boerderijwinkels: 
de smaak van verse producten.

3. 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.
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Buiten naar hartelust spelen en vies worden: dat vinden kinderen 

net zo leuk als onze Bonte Bentheimse zwijntjes. Het bonte Bent-

heimse varkentje is een oeroud ras dat in de regio behouden is 

gebleven. U komt ze onder andere tegen in de dierentuin van 

Nordhorn, waar u deze zeldzame dieren volop kunt bekijken en 

zelfs aaien. En voor het geval dat de kinderen niet meer zijn weg 

te slaan bij de schattige schapen en varkens, hebben we ook 

nog een aantal andere kindvriendelijke attracties in petto.

Zoals de ‘Bronzezeithof’ in Uelsen, waar de geschiedenis van 

de vroege mensheid tot leven komt. Ons paradepaardje mag 

natuurlijk niet ontbreken: burcht Bentheim. In het openluchttheater 

wordt elk jaar een nieuw toneelstuk voor kinderen opgevoerd. 

Het doek gaat op!

Tierpark Nordhorn, Heseper Weg 110, 48531 Nordhorn, 
Telefoon 0049 5921 712 000, www.tierpark-nordhorn.de

Arends-Hof, Zur Grenze 6, Laar, 
Telefoon  0049 5947 534, www.arends-hof.net

Arbeitskreis Bronzezeithof, Am Feriengebiet 7, Uelsen
Telefoon 0049 5942 209-29, www.bronzezeithof.de

Over kleine 
smeerpoetsen 
en brutale 
varkentjes

Op pad met de kids
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Actief in 
Grafschaft 
Bentheim

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 bijzon-
derheden 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: 05921 89860 
of www.in-side-hotel.de, doet u graag een 
aanbieding voor een overnachting. 











Bij het handveer in Laar 
is spierkracht nodig.

Kanotochten op de 
Vechte beloven een 
bijzondere 
natuurbelevenis.
VVV Nordhorn, 
Telefoon 
00 49 5921 8039-0

Peddelen 
en 
poedelen

10 11

Telefoon 0049 5921 96-1196

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. 

Spoorzoeken

320 km aan goed aangegeven wandelroutes: met de 

Grafschafter ‚Spurensuche‘ kunnen bezoekers op 15 

routes, die elk tussen 6 en 35 km lang zijn, het Graf-

schaft te voet ontdekken. Elke route staat synoniem 

voor prachtige landschappen en interessante verhalen. 

Gaat u mee spoorzoeken? 

80 km wandelpret: 
het Podagristenpad

5 etappes, volop bezienswaardigheden

Bad Bentheim

Burcht Bentheim, Bentheimer 

Mineraal Therme, BadePark 

Bentheim, natuurpark Syenvenn

Nordhorn

Waterstad aan de Vecht, stedelijk museum, 

Klooster Frenswegen, dierentuin

Neuenhaus

Heerlijkheid Lage met 

oude watermolen, burcht 

ruïne en herenhuis, hand-

veer, sterrenwacht

Uelsen

Bronzezeithof, uitkijktoren

Laar

Torenmolen, Vechtzomp

Coevorden

Haven, kasteel
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Bad Bentheim
Schüttorf

Nordhorn

Veldhausen

Lage

Hoogstede

Ringe

Dalum

Geeste

Groß Hesepe

Esche

Georgsdorf

Neugnadenfeld

Neuenhaus

Wietmarschen

Lohne
Uelsen

Emlichheim

Lingen

Salzbergen

Ohne

Haddorf

Emsbüren

Isterberg

Wilsum

Itterbeck

Wielen

Tubbergen Ootmarsum
Tilligte

Denekamp

Brandlecht

Engden

Oldenzaal

Losser

Westenberg

Ochtrup

Neuenkirchen

WettringenGronau

Gildehaus

Klausheide

Meppen

Twist

Hardenberg

Laar

Schoonebeek

Gramsbergen

Hengelo

Almelo

Enschede

Coevorden

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. Bij boeking van een accommodatie ontvangt u een 

kortingskaart, waarmee u veel geld kunt besparen. Meer informatie op 

www.grafschafter-sportpark.de

Sportschoenen of zwembroek?
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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 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

Verwen lichaam en geest in de grote moderne sauna. 
Met fruitige opgietingen en heerlijke rozengeuren 

kunt u uw hoofd weer helemaal leeg maken. 

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

 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

Plezier voor het hele gezin in de Badepark 



Veelzijdig aanbod 
van kunst en cultuur
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Kunst en 
cultuur in 
Grafschaft 
Bentheim 

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 textieltijd-

perk 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 Bentheim behoren 

niet alleen het theater, concerten, kunsttentoonstellingen en 

musea – maar ook moderne projecten, zoals het sculpturen-

project „kunstwegen“. 

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

Stedelijk museum Nordhorn
NINO-Allee 11, 48529 Nordhorn
Telefoon 0049 5921 721500
www.stadtmuseum-nordhorn.de

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

14



De Graafschap Bentheim 
met de trein

In juli 2019 kreeg Grafschaft Bentheim eindelijk weer een spoorverbinding voor het openbaar 

personen regionaal vervoer. Dagelijks rijden er vijf ultramoderne en barrièrevrije treinen per 

uur tussen de stations Bad Bentheim, Nordhorn en Neuenhaus. De „Regiopa Express“ heeft 

118 zitplaatsen, 12 � etsenstallingen en veel zitplaatsen zijn voorzien van stopcontacten en 

tafels. Er is gratis WLAN en de schermen geven informatie over de volgende halte en de 

verbindingen, ondersteund door aankondigingen. Alle LINT 41 zijn lagevloertreinen en dus 

barrièrevrij. Naast de drie stations zijn er haltes in Quendorf, Nordhorn Blanke,  Neuenhaus 

Süd.

Station Neuenhaus.
Het treinstation Neuenhaus werd  in het najaar van 2018 voltooid en biedt talrijke gratis 

parkeerplaatsen en � etsenstallingen. Culinair biedt de „Arends Backbar“  broodprodukten, 

gebak en taarten. In het reiscentrum van Reisebüro Berndt GmbH vindt u de juiste contact-

persoon voor de planning van uw treinreis. 

Station Nordhorn.
Station Nordhorn krijgt een nieuwe rol. Na de renovatie van de gevel, het interieur en de 

omgeving zullen niet alleen nieuwe winkels worden aangetrokken, maar ook het centrale 

controlecentrum en afdelingen van de Bentheimer Eisenbahn AG 

vinden hun intrek. In verband met de huidige verbouwingsfase zijn 

het VGB-mobiliteitscentrum en het controlecentrum van de Bent-

heimer Eisenbahn Gmbh buiten het gebouw gevestigd. 

Station Bad Bentheim. 
Met zijn IC-verbinding met Amsterdam en Berlijn verbindt het 

station Bad Bentheim de graafschap met Europa. Het gebouw 

is opgewaardeerd met een nieuwe gevel, een nieuw interieur en 

een nieuwe omgeving  is ontworpen om barrièrevrij te zijn. Het 

stations café „Sista“ biedt een gezellige sfeer voor aangename 

wachttijden en hier vindt u ook een � liaal van Reisbüro Berndt 

Gmbh dat graag uw reisdromen waarmaakt. De non-pro� t trans-

portalliantie Pro-Rail Alliance heeft het station Bad Bentheim 

onderscheiden met de titel „Station van het jaar 2019“ voor zijn 

bijzondere klantvriendelijkheid.

Ontdekt U de Graafschap Bentheim met de Regiopa Express. 
Met of zonder � ets, er zijn grote attracties rond de stations zoals 

de sterrenwacht in Neuenhaus, de bioscoop in Nordhorn of het 

kasteel in Bad Bentheim. Met het Grafschaft Ticket kunt u de hele 

dag door de provincie reizen voor 12,90 € en het � etsvervoer kost 

1,10 € per � ets  per dag. Vouw� etsen en e-scooters zijn over het 

algemeen gratis. 

Meer informatie: www.be-mobil.de.
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Clausule ter uitsluiting van
verantwoordelijkheid:
Onze auteurs hebben de infor-
matie met zorg samengesteld. 
Er kan echter door de uitgever 
geen aansprakelijkheid worden 
aanvaard indien de informatie 
onjuistheden of onvolkomen-
heden blijkt te bevatten. Het 
tegen betaling ter beschikking 
stellen van adressen aan der-
den voor reclamedoeleinden is 
niet toegestaan. Niets van deze 
uitgave mag op welke wijze 
dan ook worden verveelvou-
digd of gekopieerd. 

Dat geldt ook en in het bijzon-
der voor het publiceren van 
samenvattingen of het gebruik 
van knipsels voor reclame-
doeleinden. Alle rechten voor-
behouden aan de uitgever. 

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

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

… en met een 
persoonlijk 
tintje: 

Boerderijwinkels en -cafés in het Grafschaft vindt u hier: 
www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl.

Het ruikt er naar net gebakken taart, er staat 

heerlijk gebak klaar en wie wil kan nog een 

potje zelfgemaakte jam mee naar huis ne-

men. Boerderijcafés zijn de ideale plek voor 

levensgenieters.

Aardappels van eigen teelt, kwark gemaakt 

van eigen melk, honing van eigen bijen, eie-

ren van scharrelkippen, verse seizoensproduc-

ten zoals aardbeien en asperges, samen met 

een likeurtje of een fruitwijn – een heerlijke 

herinnering aan de vakantie in het Grafschaft 

Bentheim. Alles is vers en zelf gekweekt. Wie 

wil weten hoe en waar precies, kan meteen 

bij de kassa navraag doen – dat is pas bood-

schappen doen met een goed gevoel. 

Of wilt u graag weten hoe van melk kaas of 

kwark gemaakt wordt? In de ‘Melkhueskes’ 

kunt u natuurlijk ook meteen even bijkomen 

met een glas verse melk of andere melk-

specialiteiten. 

Verser dan vers

ren van scharrelkippen, verse seizoensproduc-

Vol lekkernijen uit de streek. 

Een lekker souvenir, verkrijgbaar 

bij de Grafschafter Landservice 

en de dierentuin in Nordhorn.

www.grafschafterlandservice.de

„Grafschafter 
picknickmand“

Proeven van 
het platteland



Openingstijden

Mrt - Okt. 10:00 -18:00 uur
Nov. - Febr. 10:00 -17:00 uur
Entree tot: 16:15 /17:15 uur

Toegangsprijzen

Volwassenen € 5,00
Met korting € 4,50
Jongeren (6-14 jaar) € 3,50
Kinderen (tot 6 jaar) gratis

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

geschiedenis direct beleven

2000 dieren –  
100 verschillende 

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

www.dierentuin-nordhorn.nl
    / DierentuinNordhorn

Volwassenen: 10,50 €  /  65+/studenten: 9,50 €  /  Kinderen tot 17 jaar: 6,50 € 
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. 2021.

10% korting
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