
Uitstapjeskaart 
Met de fiets en de bus op pad 
door Grafschaft Bentheim

Ontdekkingsreis via 
bijzondere routes

Kunstwegen
U kunt ook met de auto of de fiets 

naar dit museum.

We staan altijd 
voor u klaar!

Grafschaft Bentheim kan ook heel eenvoudig en com-
fortabel met de Fietsenbus worden verkend. Ga mee 
op ontdekkingstocht met de bus en op het stalen ros 
en verken een imposante ridderburcht, idyllische dor-
pen, kunstwerken in de natuur, een indrukwekkend 
museumaanbod, schilderachtige wind- en watermolens 
en levendige stadjes. Kom genieten van het idyllische 
landschap, de rust en de veelzijdigheid van Grafschaft 
Bentheim.

In deze flyer vindt u interessante en afwisselende uitjes 
en genoeg inspiratie voor een leuke vakantie in Graf-
schaft Bentheim. Op de kaart op de achterkant vindt u 
een overzicht van de bestemmingen. U heeft een vraag 
of bent op zoek naar meer informatie? Neem dan ge-
woon telefonisch contact met ons op. Het team van Graf-
schaft Bentheim Tourismus helpt u graag bij de planning 
van uw reis.

U bent van harte welkom!

Grafschaft Bentheim Tourismus e.V
Telefoon: 0049 (0) 5921 96 11 96
www.grafschaft-bentheim-tourismus.de

De kunstwegen-Route staat synoniem voor kunst in 
de openlucht. Over een afstand van meer dan 180 km 
neemt de Vecht u mee door het Vechtdal van Ohne in 
Grafschaft Bentheim naar Zwolle. Langs de route staan 
meer dan 80 werken van uiteenlopende kunstenaars. 

Dit symbool op de achterkant van de kaart 
geeft aan waar deze in Grafschaft Bentheim
te vinden zijn. 
Meer informatie vindt u ook op www.kunstwegen.org of 
www.grafschaft-bentheim-tourismus.dem 

Musea en tentoonstellingen

Ons museumaanbod is echt iets bijzonders en biedt 
een inkijkje in de tijd van de textielindustrie, historische 
klaslokalen, musea van volkenkunde of beroemdheden. 
Onze musea bieden volop gelegenheid voor boeiende 
verkenningstochten.

8  Haus Ringerbrüggen
 Het 150 jaar oude Haus Ringerbrüggen is na de re-

novatie een echt juweeltje geworden. Er is een per-
manente tentoonstelling over de geschiedenis van 
Emlichheim te zien. Aan de hand van foto´s, oorkon-
des, kaarten en andere tentoongestelde voorwerpen 
als bodemvondsten, kleding en gebruiksvoorwerpen 
maken bezoekers nader kennis met oude streekge-
bruiken.

10  Museum Lagerbaracke Alexisdorf-Neugnaden-
feld

 Tentoonstelling over de geschiedenis van de ne-
derzetting in de vorm van een museumbarak die de 
vlucht, verdrijving, vestiging en wederopbouw van 
de Hernhutter broedergemeente en de ontstaans-
geschiedenis van de plaats Neugnadenfeld laat zien. 
Inclusief werkspoor. 

12  Museum Altes Schulhaus
 Permanente tentoonstelling over de geschiedenis 

van de gemeente Hoogstede

16  Historische boerderij Itterbecker Hof 
 De tentoonstelling is verdeeld over drie gebouwen: 

hoofdgebouw „Scheune Booimann“ met een café 
en een groot aantal voorwerpen die doen herinneren 
aan het leven in vroeger tijden, de ‚Scheune Detert‘ 
met oude landbouwwerktuigen en het hart van de 
boerderij, de ‚zaagmolen Zegger-Wolters‘.

20  Historische permanente tentoonstelling in het 
oude raadhuis Uelsen

 Kleine historische expositie. Hier is ook een kopie 
van de ‚gouden beker‘ te zien (zie Historie nr. 19).

27  Permanente archeologische expositie in Blek-
kers Hofcafe

 Bekijk vondsten uit de prehistorie, keramiek, gereed-
schap en hun replica´s in een permanente tentoon-
stelling en maak van dichtbij kennis met de historie 
van de eerste bewoners van Uelsen bij de Rietberg. 
Aan de hand van informatieborden en filmpjes komt 
u meer te weten over de bronstijd in Uelsen en om-
geving. 

33  Kunstverein Grafschaft Bentheim
 Kunstverein Grafschaft Bentheim is een vereniging 

voor hedendaagse kunst en is ontstaan uit een lange 
traditie waarin de inwoners van Grafschaft Bentheim 
zich sterk maakten voor de kunst. In een gebouw 
uit 1750 middenin de stad Neuenhaus beschikt de 
kunstvereniging over een museum van 600 m2 met 
een eigen beeldentuin.

36  Boerenmuseum Brookman
 Het Brookman´sche Bauernmuseum herbergt een 

verzameling van voornamelijk landbouwmachines 
en huishoudelijke apparatuur. Hier zijn met veel 
kennis van zaken van de werkwijze in vroeger tijden 
voorwerpen bijeengebracht, die bepalend waren 
voor het leven op de boerderijen in de regio in lang 
vervlogen tijden. 

37  Aardoliemuseum
 In het museum komt u aan de hand van tentoonstel-

lingsstukken en bewegende modellen meer te weten 
over de geschiedenis van de oliewinning in de regio 
en de huidige stand van zaken.

42  Packhaus Wietmarschen
 In het pakhuis, een voormalig magazijn en vroegere 

mouterij van stift Wietmarschen uit 1740, en een 
van de oudste gebouwen van Wietmarschen, is 
tegenwoordig een klein museum van de heemkun-
devereniging gehuisvest. Met de restauratie bleef 
een belangrijk onderdeel van de streekgeschiede-
nis bewaard. Tegenwoordig is er een permanente 
tentoonstelling van gebruiken, oude ambachten, 
belangrijke documenten en archeologische vondsten 
te vinden. 

47  Heimathaus Lohne
 In Heimathaus Lohne staan maar liefst twee tijdper-

ken centraal. Hier zijn diverse voorwerpen tentoon-
gesteld, waaronder een stenen bijl en potten van 
klei uit het stenen tijdperk, maar ook huishoudelijke 
apparatuur en gereedschappen uit de 17e/18e eeuw. 
In een naastgelegen schuur zijn grote landbouw-
werktuigen te zien. In het bakhuis wordt af en toe 
steenovenbrood gebakken.

52  Scheepvaartmuseum
 De tentoonstelling van oude navigatie-instrumenten 

en scheepsmodellen in diverse soorten en maten, 
biedt bezoekers van het scheepvaartmuseum in 
Nordhorn een inkijkje in de wereld van de scheep-
vaart. Het museum wil zo de historie van de scheep-
vaart in Nordhorn levendig houden.

61  Stadsmuseum in het NINO-gebouw in Nord-
horn

 Maak een reis door de tijd naar de stads- en textiel-
geschiedenis van de vorige eeuw. Op een opper-
vlakte van 1400 vierkante meter toont het museum 
op de eerste verdieping van het NINO-gebouw een 
permanente tentoonstelling over de textielgeschie-
denis van Nordhorn, met de titel ‚Mensen, mode en 
machines‘.

62  Stadsmuseum Povelturm
 De Povelturm werd in 1906 gebouwd als ‚stof- en 

watertoren‘ van spinnerij Povel. In 1993/94 werd hij 
gerestaureerd en verbouwd en tegenwoordig is hier 
de permanente tentoonstelling ‚Tijdreis Nordhorn: 
grensstad – textielstad’ te zien.

63  Museumfabriek Alte Weberei
 De oude weverij van textielfirma Povel werd in de 

jaren 1949/50 gebouwd en later verbouwd tot het 
huidige cultureel centrum ‚Alte Weberei‘. Onder het 
motto ‚textielproductie live‘ kan hier het complete 
productieproces van de textielindustrie worden 
bewonderd. Voormalige textielarbeiders van de be-
drijven NINO, Povel en Rawe vertellen verhalen over 
de techniek en het sociale leven van weleer. 

65  Städtische Galerie
 De Städtische Galerie Nordhorn is een kunstmuseum 

van de stad Nordhorn. Jaarlijks worden er verschil-
lende exposities gehouden, waaronder die van de 
organisator van de kunstprijs van de stad Nordhorn. 
In de laboratoria kunnen jonge kunstenaars in de 
dop zelf aan de slag met hedendaagse kunst.

78  Historisch klaslokaal
 Schoolmuseum in een liefdevol ingericht klaslokaal 

met oude schoolbanken, kaarten, lesmaterialen, 
schooltassen en schrijfbenodigdheden.

81  Museum in de voorraadschuur van boerderij 
Schulze-Holmer

 De geschiedenis van boerderij Schulze-Holmer gaat 
voor een deel terug tot de 16e eeuw. In de ‚neue 
Speicher‘, de nieuwe voorraadschuur, is een beziens-
waardige tentoonstelling ondergebracht. De verder 
geheel lege voorraadschuur wordt gedomineerd 
door een hangende, ronde expositieruimte, die 
exact de vroegere doorsnede van de ravenboom 
heeft. In korte teksten en aan de hand van foto´s 
en voorwerpen wordt de geschiedenis van Samern, 
bosgebied Samerrott, de ravenboom en boerderij 
Schulze Holmer weergegeven.

87  Schlossmuseum
 Het kasteelmuseum is gehuisvest in de Kronenburg 

van kasteel Bentheim. Hier worden diverse histori-
sche documenten en eigendommen van de familie 
van Bentheim getoond, die de historie van het vor-
stenhuis documenteren. Bezoekers komen hier meer 
te weten over het leven van de mensen op de impo-
sante zandstenen burcht. In de alchemistenkeuken 
borrelen de reageerbuisjes. Slagen de geleerden 
erin de steen der wijzen te vinden? Onlangs is in de 
zuidelijke vleugel van het kasteel de tentoonstelling 
‚Goud, zilver en nog veel meer‘ geopend. 

88  Zandsteenmuseum
 In het museum komt u meer te weten over de win-

ning, verwerking, het transport, gebruik en de geolo-
gie van het Bentheimse zandsteen. In de permanen-
te tentoonstelling staat Romaans tufsteen centraal. 

89  Kunsthandwerkerhaus Haus Westerhoff
 In Haus Westerhoff, een oude boerderij, worden 

tegenwoordig wisseltentoonstellingen en creatieve 
workshops gehouden. 

90  Museum am Herrenberg
 In het museum zijn schilderijen van Nederlandse 

meesters tentoongesteld, die in minstens twee be-
kende musea op de wereld vertegenwoordigd zijn. 
Het museum biedt een overzicht van de Nederland-
se schilderkunst in de 17e – 19e eeuw.

95  Friedrich-Hartmann-Museum
 In de molenstomp op de Gildehauser Berg bevond 

zich ooit het atelier van schilder Friedrich Hartmann 
(1912 tot 2002). De schilder, die zijn olieverf van 
aarde en mineralen zelf mengde, was een bekend-
heid in Gildehaus en de deuren van zijn molenate-
lier stonden altijd open. Tegenwoordig is hier het 
Friedrich-Hartmann-Museum met diens levenswerk 
ondergebracht.

96  Otto-Pankok-Museum
 Het museum herinnert aan schilder, grafisch kunste-

naar en houtsnijder Otto Pankok (1893 – 1966), die in 
1936 de zomer in Gildehaus doorbracht. Tegenwoor-
dig zijn er, naast de permanente tentoonstelling met 
schilderijen van Otto Pankok, speciale tentoonstellin-
gen van lokale kunstenaars en van kunstenaars uit de 
kringen rond Pankok te zien.

97  Geologisch openluchtmuseum
 Vlak in de buurt van de enige nog in gebruik zijnde 

steengroeve van Grafschaft Bentheim kunnen be-
zoekers meer dan 50 expositiestukken en 16 ver-
schillende steensoorten bewonderen. Natuurstenen 
van over de hele wereld – van de 30.000 jaar jonge 
travertijn tot de 1,4 miljard jaar oude Indische graniet 
– nemen bezoekers mee op een bijzondere reis door 
de tijd. 

Historie

De bekendste bezienswaardigheid van Grafschaft Ben-
theim is imposant, oud en indrukwekkend. Kasteel Ben-
theim is een trekpleister voor geschiedenisliefhebbers, 
van jong tot oud. Een ander meesterwerk uit vervlogen 
tijden is de Bronzezeithof, een boerderij uit de bronstijd. 
Nog niet zo oud, maar daarom niet minder indrukwek-
kend is het NINO-gebouw, met een oude kern in een 
nieuw jasje. 

19  Spöllberg
 De Spöllberg, ten noordoosten van Uelsen, met graf-

heuvels uit de oudheid werd beroemd toen een boer 
hier in 1840 een 11,5 cm hoge gouden beker vond 
die tegenwoordig in het bronzen tijdperk gedateerd 
wordt en dus rond 1500 voor Chr. werd vervaardigd. 
Deze beker is tegenwoordig te zien in kasteel Bent-
heim.

26  Bronzezeithof
 Met deze boerderij uit het bronzen tijdperk betreedt 

u een terrein met een unieke uitstraling. Kijk naar 
de gezellige drukte op de boerderij en zie hoe onze 
voorouders meer dan 100 jaar geleden in deze regio 
hebben geleefd. Bekijk hoe ze werkten, landbouw 
bedreven, ambachten uitoefenden en hun huisdie-
ren verzorgden. Hier wordt de archeologie grijpbaar 
en neemt u een kijkje in het leven van 4.000 jaar 
geleden. In het naastgelegen Blekkers Hofcafe is de 
bijbehorende archeologische permanente tentoon-
stelling te zien. 

38  Heerlijkheid Lage
 In Grafschaft Bentheim is nauwelijks een plek met 

zoveel hoogtepunten te vinden als de Heerlijk-
heid Lage. Het dorpje bezat van 1605 tot 1806 een 
speciale status en zelfs een eigen rechtspraak. En 
dat alleen maar omdat men Lage bij de Vrede van 
Westfalen van 1648 was vergeten. Hier kunt u de wa-
termolen, het herenhuis, de eikenallee, burcht ruïne 
en bediendenwoningen bekijken.

60  NINO-gebouw
 Een oude kern in een nieuw jasje. Het gebouw 

dateert uit 1928 en in het textieltijdperk in Nord-
horn diende het als spinnerij. Op vijf etages en een 
oppervlakte van 1300 vierkante meter vond een 
groot deel van de textielgeschiedenis van Nord-
horn plaats. Dat is nu wel anders. Inmiddels is in 
het NINO-gebouw het kenniscentrum economie 
gehuisvest. Zo is in het spinnerijgebouw een plek vol 
creativiteit en nieuwe ideeën ontstaan. 

70  Historische boerderij in de dierentuin
 Op het terrein van Dierenpark Nordhorn ligt de his-

torische Vechtehof, een boerderij met oude streek-
gebouwen waarin het leven uit vroeger tijden wordt 
nagebootst. De boerderij bestaat uit een hoofdge-
bouw met deel, een stallencomplex met weilanden, 
twee remises, zandstenen fonteinen en een boeren-
tuin. Met uitsterven bedreigde diersoorten hebben 
hier een veilig thuis gevonden.

85  Kasteel Bentheim
 Het imposante zandstenen kasteel Bentheim is het 

grootste hooggelegen burchtcomplex van Neder-
saksen en werd voor het eerst in 1020 in een oorkon-
de vermeld. Kasteel Bentheim verrijst middenin 
kuuroord Bad Bentheim op een 90 meter hoge heu-
velrug, een uitloper van het Teutoburger Woud. Het 
gezicht van de historische stad wordt bepaald door 
het silhouet van de burcht, dat al van verre zichtbaar 
is. Achter dikke zandstenen muren is de geschiede-
nis tussen ridderzaal, kruittoren en folterkamer nog 
springlevend.

Kerken en kloosters

Sie sind Orte der Ruhe und Besinnung und haben doch 
so viel zu erzählen. In der Grafschaft Bentheim gibt es 
zahlreiche Kirchen und Klöster. Ein besonderer Ausflugs-
tipp ist das Kloster Frenswegen in Nordhorn oder der 
Stiftsbereich in Wietmarschen.

43 Stift Wietmarschen
 Der Stiftsbereich besteht aus mehreren restaurierten 

Stiftshäusern. Den Mittelpunkt bildet eine barocke 
Wallfahrtskirche. Im angrenzenden Verwaltergebäude 
befindet sich ein kleines Stiftsmuseum, das kirchliche 
und sakrale Werte zeigt. Heute ist in dem ehemali-
gen Gesindehaus ein gemütliches „Stiftscafé“ einge-
richtet. Die historische Bausubstanz wurde innen und 
außen erhalten und bietet uralte Klostergeschichte.

50 Kloster Frenswegen
 Das ehemalige Augustinerkloster Frenswegen von 

1394 ist eine außergewöhnliche ökumenische Be-
gegnungsstätte. Dieses Kloster war immer ein Hort 
katholischer Spiritualität. Heute dient Frenswegen als 
geistliches und gesellschaftliches Zentrum im Sinne 
der Ökumene und der Toleranz.

66 Alte Kirche am Markt
 Die Kirche, die 1445 konsekriert wurde, gilt als eines 

der Wahrzeichen der Stadt Nordhorn. Zum Bau wur-
de der bekannte Bentheimer Sandstein verwendet. 
Bei einer Turmbesteigung hat man einen phantasti-
schen Blick über die Wasserstadt Nordhorn.

68 St. Augustinuskirche Nordhorn
 Die St. Augustinus- Kirche wurde 1913 geweiht. Der 

von einer Laterne gekrönte mächtige achteckige 
Kuppelbau erinnert an frühchristliche Kirchen in 
Italien. Die Ausstattung der Kirche stammt zum Teil 
aus dem Kloster Frenswegen (Taufbecken und Frens-
weger Kreuz), zum Teil aus der Entstehungszeit der 
Kirche. Erwähnenswert sind vor allem die großartigen 
Wandgemälde aus dem Jahre 1920, und die Kanzel 
mit Szenen aus dem Leben des heiligen Augustinus 
aus dem Jahre 1936.

80 Ev.-ref. Kirche mit Kirchturm „Schüttorfer  
Riese“

 Für die Grafschafter ist es nicht der Rede wert, aber 
jeder Fremde bekommt große Augen: Das Gestühl 
in der evangelisch-reformierten Kirche ist kreisrund 
angeordnet, und das in einem altehrwürdigen goti-
schen Bau! Der als „Riese von Schüttorf“ bezeich-
nete Turm ist 81 m hoch und bis zur Maßwerkgalerie 
in 42 m über NN begehbar. Der Aufstieg wird mit 
einem phantastischen Ausblick über das Vechtetal 
belohnt.

Andere leuke uitjes

Wat te denken van een potje bowlen of minigolf, pick-
nicken op een bijzondere locatie, uw geluk op de proef 
stellen aan de roulettetafel, schaatsen, avonturenpaden 
ontdekken of genieten van het openluchttheater. De 
keuze is aan u! 

3  Bowlingbaan Laar
9  Klankpad Emlichheim
21  Avonturenspeeltuin met waterspellen en pick-

nickplaats Uelsen
24  Educatief bos- en natuurpad Uelsen
25  Minigolf in Uelsen

34  Sterrenwacht Neuenhaus
 Neem een kijkje in de wereld van de sterren, plane-

ten en de melkweg! U komt meer te weten over de 
sterrenhemel en krijgt een antwoord op de vraag 
waarom ruimteschepen niet naar beneden vallen en 
hoe vallende sterren ontstaan. Bij helder zicht kunt u 
onder de deskundige leiding van verenigingsleden 
door een groot aantal verrekijkers naar de sterren 
kijken. 

44  Oude schaapskooi Moormann
 Het oorspronkelijke gebouw dateert uit de 18e eeuw. 

Voor 1950 liet de boerenfamilie 160 Bentheimer 
schapen op de vlakbij gelegen heidevelden en broe-
klanden grazen. Daarna begon de cultivering van 
het veen en de boeren deden hun schapen weg, de 
stallen raakten in verval. Bij de reconstructie werden 
de oude heidegevels weer gemonteerd. Ze moesten 
in 1901 op bevel van een ambtenaar ten behoeve 
van de brandveiligheid worden verwijderd. De boer 
verzette zich echter tegen dit voorschrift. 

48  Educatief natuurpad Lohner Sand met uitzichts-
platform

 Het 1,5 kilometer lange educatieve natuurpad ligt op 
een voormalig militair oefenterrein van 280 ha, waar 
nu bedreigde dier- en plantensoorten een nieuw 
thuis vinden. Op het educatieve pad kan men de na-
tuur spelenderwijs en met alle zintuigen ontdekken. 
Vanuit een boomhut en een uitkijktoren heeft u een 
mooi uitzicht over de omgeving. 

51  Vliegveld Klausheide
 Naast cursussen (zweef)vliegen worden ook rond-

vluchten van een kwartier tot een uur boven Nord-
horn en omgeving aangeboden. Wie wil, kan voor de 
afwisseling met een ‘vliegende legende’ het lucht-
ruim kiezen. Op het vliegveld staan oldtimers in een 
hangar die perfect zijn onderhouden en waarmee 
nog steeds kan worden gevlogen. Wie met een ol-
dimerpiloot in een Stampe of Pitts eens wil genieten 
van het pure vliegen, kan deelnemen aan een rond- 
of kunstvlucht. Liefhebbers van modelbouw kunnen 
op een van de vele modelvliegvelden in de regio 
met gelijkgestemden van gedachten wisselen. 

54  Watersport en waterfietsen op de Vechtesee
56  IJsbaan Nordhorn
59  Kinderspeelparadijs Crocky Nordhorn

67  Museumschip ‘Jantje’ in Nordhorn
 De Jantje is een 100 jaar oude platbodem en een 

drijvende legende voor de maritieme historie van 
Nordhorn. Een groot deel van de tijd ligt hij afge-
meerd aan de stijger in de nieuwe haven. Maar 4-5 
keer per jaar vaart hij bij bijzondere gelegenheden 
uit om Nordhorn op de kaart te zetten.

71  Bowling in Nordhorn
79  Historisch raadhuis Schüttorf
83  Educatief bospad Bad Bentheim
91  Casino Bad Bentheim

92  Openluchttheater Bad Bentheim
 In de zomer is een bezoek aan de Freilichtspiele van 

het openluchttheater een echte aanrader. Ze worden 
gehouden in een voormalige zandsteengroeve, een 
uniek decor voor de theatervoorstellingen! 

Dierentuinen

1  Arends Hof, Laar
 De boerderij van de familie Arends is al sinds 1899 

familiebezit. Dankzij de vele aanwezige oude huis-
dierrassen, die voor een deel door uitsterven worden 
bedreigd, de speeltuin, het melkhuis en nog veel 
meer is de Arends Hof een bijzonder uitstapje voor 
de hele familie. 

70  Dierentuin Nordhorn
 De dierentuin in Nordhorn is met meer dan 400.000 

bezoekers per jaar een van de populairste bestem-
mingen voor uitstapjes. Op een oppervlakte van 10 
hectare leven 1700 dieren van 100 soorten in een 
prachtig park met veel voor publiek toegankelijke 
dierenweiden. Via het natuurpad ‘Vechteaue’, dat op 
palen door een loofbos langs de oude arm van de 
Vecht loopt, bereikt u de historische Vechtboerderij 
(zie Historie nr. 70). De meer dan 100 jaar oude au-
thentieke boerderij met boerentuin is een bijzonder 
hoogtepunt in de dierentuin. Er leven veel verschil-
lende en deels uiterst bedreigde diersoorten. De 
kinderboerderij met de Bonte Bentheimse zwijnen is 
een echte trekpleister.

Molens

Het gezicht van de regio werd eeuwenlang bepaald door 
wind- en watermolens. De meeste zijn al lang verdwe-
nen, maar er zijn er nog een paar bewaard gebleven die 
zelfs nog werken. Het beeld van kabbelend water en 
suizende wieken of een voortdurend druppelend wa-
terrad wekken herinneringen aan lang vervlogen tijden. 
Met een beetje geluk zijn een paar bakhuizen tijdens uw 
bezoek net in gebruik. In deze rubriek presenteren we 
een aantal interessante molens. Waar wacht u nog op!

5  Windmolen Laar
 Decennialang stond de stomp van de molen in Laar 

op de Vechtdijk en kwijnde langzaam weg. In mei 
1981 begon men in het kader van de dorpsvernieu-
wing met de restauratie van de molen. Deze werd, 
op het maalwerk na, compleet gerestaureerd. Tegen-
woordig werkt de molen weer.

13  Windmolen type stellingmolen Georgsdorf
 De windmolen in Georgsdorf werd in 1875 gebouwd. 

Ze moest worden gerenoveerd om haar weer in de 
oorspronkelijke staat terug te brengen. In de molen 
wordt vooral boekweit gemalen die in Georgsdorf 
op traditionele wijze wordt verbouwd en geoogst. 
In de restaurants in Georgsdorf kunt u de geliefde 
boekweitpannenkoeken met traditionele bijgerech-
ten bestellen.

15  Watermolen Schoneveld Wilsum
 De watermolen Schoneveld is waarschijnlijk al in 

de 13e eeuw ontstaan. De molen werd tijdens de 
Tweede Wereldoorlog (1940) stilgelegd en raakte in 
verval. Ze werd gerestaureerd en doet het nu weer. 
Ze ligt aan een idyllische vijver en zit vol molentech-
nologie. Er zijn echter ook een wasmachine, een bo-
terkarn om boter te maken en een draaibank aange-
sloten. De tweede watermolen werd omstreeks 1874 
gebouwd en gebruikt als zaagmolen. Het bijzondere 
eraan: ze heeft een onderslachtig waterrad. 

35  Windmolen type stellingmolen Neuen-
haus-Veldhausen

 De stellingmolen in Veldhausen is meer dan 200 jaar 
oud. De stenen voor de bouw zijn afkomstig uit de 
Bentheimse zandsteengroeves. Alleen al het uithak-
ken van de stenen duurde een half jaar. Per week 
kwamen er wel 23 karren, elk vol met minstens 11 
stenen, aan in Veldhausen. In het kader van de res-
tauratie werd een werkend maalwerk ingebouwd, dat 
hobbymolenaars op gezette tijden in gebruik nemen 
om de locals en toeristen kennis te laten maken met 
het molenaarsambacht. Naar historisch voorbeeld 
werd ook een bakhuis gebouwd dat eveneens in 
bedrijf is. 

39  Watermolen Lage
 De watermolen van Lage (in 1720 aan de Dinkel ge-

bouwd) is een onderslagmolen met twee raderen die 
een graan- en een oliemolen aandreven. Ze maakten 
deel uit van ‘Heerlijkheid Lage’, (zie Historie nr. 38)

94  Ostmühle in Gildehaus
 De Ostmühle in Gildehaus is een Nederlandse 

torenwindmolen of grondzeiler. De molen werd in de 
jaren 1749/50 gebouwd van Bentheims zandsteen en 
kijkt terug op een lange, woelige historie. Ze dreigde 
meerdere keren te worden afgebroken. Sinds 1986 
werkt de molen weer en wordt door hobbymolenaars 
onderhouden. En bij maalwind bakken hobbybakkers 
in het bakhuis op gezette tijden knapperig brood 
van het vers gemalen graan. 

Tuinen en parken

Tuinen zijn liefdesverklaringen van de mens aan de na-
tuur. Geniet van goed onderhouden parken en rust uit op 
een van de vele parkbankjes.

55  Stadspark Nordhorn
55  ‘Schwarzer Garten’ Nordhorn
84  Kurpark Bad Bentheim
86  Kasteeltuinen Bad Bentheim

Het grensgebied verkennen

Op zes verschillende ontdekplekken wordt de, in het 
dagelijks leven vaak nauwelijks nog zichtbare grens 
met Nederland, weer grijpbaar gemaakt. Zo stap je de 
bijvoorbeeld de grens over terwijl je een toren beklimt, 
klauteren bezoekers van een klimbos de grens over of 
glijden met de glijbaan naar Nederland. Een aanrader 
dus!

2  Ontdekplek ‚Grenzblick‘ Laar
29  Ontdekplek ‚Grenztor‘ Halle
40  Ontdekplek ‚Klettergarten‘, Lage
69  Ontdekplek ‚Grenzrutsche‘, Nordhorn
74  Ontdekplek ‚Grenzlauschen‘, Bad Bentheim
99  Ontdekplek ‚Grenzschaukel‘, Ohne

Water

Als het gaat om water is het Grafschaft Bentheim hele-
maal in zijn element. Het overwegend vlakke landschap 
wordt doorkruist door rivieren en kanalen. Nordhorn 
staat ook wel bekend als waterstad, want de Vecht 
stroomt om de stad heen. Maar ook andere zwem- en 
bootliefhebbers komen hier volop aan hun trekken!

– Boottochtjes
4 Boottochtjes met de Vechtzomp ‘die Mölle’. 
 Met de historische platbodem vertrekt u vanuit Em-

lichheim over de Vecht naar Nederland. 

53  Boottochtjes met de passagiersschepen Vech-
testromer, Vechtesonne of Vechteschute. 

 Een rondje om het centrum van Nordhorn, een 
dagtochtje over de Vechtesee of naar de dierentuin: 
de mogelijkheden zijn grenzeloos. Bijzondere tip: 
mannenuitje met bier en gehaktballen, vrouwenuitje 
met champagne en zoete lekkernijen.

– Handveer – met spierkracht de Vecht oversteken
6  Handveer Emlichheim
32  Handveer Neuenhaus

– Recreatieplassen
18  Recreatieplas in Wilsumer Berge Resort
 Een grote recreatieplas met zandstrand, grote water-

glijbaan (60 m lang) en volop speelmogelijkheden. 
Vakantiestemming gegarandeerd. Ligt op camping 
Wilsumer Berge Resort. Entree verplicht.

45  Recreatieplas in Wietmarschen-Lohne
 Grote recreatieplas met zandstrand, beachvolleybal-

velden en waterspeeltuin.

75  Recreatieplas Quendorfer See
 De Quendorfer See beschikt over een afgescheiden 

zwemgedeelte met zandstrand en waterspeeltuin. 
Op het meer mag echter ook worden gesurfd, ge-
zeild en gekajakt. 

– Overdekte en openluchtzwembaden
7  Overdekt zwembad Emlichheim
17  Openluchtzwembad Itterbeck
23  Overdekt en openluchtzwembad Uelsen
30  Openluchtzwembad Halle
31  Openluchtzwembad Neuenhaus
57  Openluchtzwembad in Sportpark Nordhorn
58  Overdekt zwembad ‘Delfinoh’ im Sportpark 

Nordhorn
76  Openlucht zwembad Schüttorf
77  Overdekt zwembad ‘Vechtebad’ Schüttorf
82  Bentheimer Mineraltherme
98  Openlucht- en overdekt zwembad BadePark 

Bad Bentheim

Uitkijktorens

28  Uitkijktoren Lönsberg
 Vanaf deze toren heeft u van 22 meter hoogte (hoog-

te platform 107 meter boven N.A.P) een uniek pano-
rama uitzicht over het Grafschaft en over Nederland. 
Bij helder weer kunt u zelfs Nordhorn, Lingen en het 
kasteel in Bad Bentheim zien liggen.

41  Toren met uitzichtsplatform Wietmarschen 
 Dit uitkijkpunt is te vinden in een oude molentoren.

64  Uitzichtsplatform ‘Hügel’ bij de oude weverij
 Vanaf de heuvel naast de ‘Alte Weberei’ heeft u een 

prachtig uitzicht over de stad Nordhorn.

73  Uitkijktoren Isterberg
 Als u de 110 treden van de uitkjiktoren op de Ister-

berg opklimt, wordt u beloond met een prachtig 
uitzicht. In het westen ziet u Nederland liggen, in het 
zuiden kijkt u uit op kasteel Bentheim, in het oosten 
op de kerktoren van Schüttorf en aan de voet liggen 
het bos en de klippen van de Isterberg (hoogte 
platform 80 m boven N.A.P.). Deze toren lijkt qua 
bouwstijl precies op de toren bij de Lönsberg (zie nr. 
28).

Grafschaft Bentheim 

Grafschaft Bentheim  
Tourismus e. V.
Tel. 0049 (0) 59 21/96-11 96
Fax 0049 (0) 59 21/96-11 97
tourismus@grafschaft.de
www.grafschaft-bentheim-
tourismus.de

Bad Bentheim 

Touristinformation
Tel. 0049 (0) 59 22/98 33-0
Fax 0049 (0) 59 22/98 33-20
info@badbentheim.de
www.badbentheim.de

Schüttorf 

Stadtmarketingverein  
Pluspunkt Schüttorf e. V.
Tel. 0049 (0) 59 23/98 84 68 4
Fax 0049 (0) 59 23/98 84 68 5
pluspunkt@schuettorf.de
www.pluspunkt-schuettorf.de

Nordhorn 

VVV-Stadt- & Citymarke-
ting Nordhorn e. V.
Tel. 0049 (0) 59 21/80 39-0
Fax 0049 (0) 59 21/80 39-39
info@vvv-nordhorn.de
www.vvv-nordhorn.de

Uelsen 

Uelsen Touristik in het 
oude raadhuis
Tel. 0049 (0) 59 42/14 11
Fax 0049 (0) 59 42/92 28 72
touristik@uelsen.de
www.uelsen.de

Emlichheim 

VVV-Verein Vier an der
Vechte e.V.
Tel. 0049 (0) 59 43/99 92 915
Fax 0049 (0) 59 43/ 99 92 924
info@vvv-emlichheim.de
www.vvv-emlichheim.de

Neuenhaus 

Gemeenteadministratie
Tel. 0049 (0) 59 41/9 11-0
Fax 0049 (0) 59 41/9 11-2 60
rathaus@neuenhaus.de
www.neuenhaus.de

Wietmarschen 

Gemeenteadministratie
Tel. 0049 (0) 59 08/93 99-0
Fax 0049 (0) 59 08/93 99-10
gemeinde@wietmarschen.de
www.wietmarschen.de

Bij ons krijgt u informatie over stads- of themarondleidin-
gen, bijvoorbeeld samen met de nachtwaker, openlucht-
rondleidingen over kunstwegen, smokkeltochten etc. 
Ook voor tips over evenementen bent u bij ons aan het 
juiste adres.

Meer informatie over de vakantiebestemmingen op deze 
website zoals adresgegevens, openingstijden etc. vindt u 
genummerd op de achterkant van deze kaart. 
De informatie in deze flyer betreft de stand van zaken ten 
tijde van de druk. 
Wijzigingen van gegevens, zoals openingstijdens en 
telefoonnummers voorbehouden. De meest actuele ge-
gevens kunt u vinden op de website www.grafschaft-ben-
theim-tourismus.de

Fietsen
De juiste kaart voor uw tocht door 

Grafschaft Bentheim.

In deze fietstoerkaart en het begeleidende boekje 
worden 25 verschillende dagtochten en de 220 km lange 
hoofdroute door Grafschaft Bentheim gedetailleerd 
beschreven

We geven de nodige geheimen prijs: op Route 1 – Van 
de Mühlenberg de Nederlandse grens over – komt u 
op een afstand van ca. 30 km meer te weten over het 
zandsteen, dat hier al eeuwenlang wordt gewonnen.

De afstand varieert van 23 tot 58 kilometer. In totaal kan 
er op de fiets meer dan 1.200 km worden afgelegd.
Prijs: €8,95, verkrijgbaar bij de boekhandel, VVV of bij 
Grafschaft Bentheim
Tourismus e.V.

Tip:
U kunt de routes ook als GPS-track 
op onze website 
www.grafschaft-bentheim-tourismus.de 
downloaden.

Colofon
Uitgever, tekst en redactie:
Grafschaft Bentheim
Tourismus e. V.
Postadres:
van-Delden-Straße 1–7
48529 Nordhorn
Bezoekadres: 
Jahnstr. 14
48529 Nordhorn
Tel.: 0049 (0) 59 21 / 96 - 11 96
Fax: 0049 (0) 59 21 / 96 - 11 97
tourismus@grafschaft.de
www.grafschaft-bentheimtouris-
mus.de

Concept, vormgeving:
Quick & Görlich, Münster

Druk: Druckerei Hellendoorn,
Bad Bentheim

Toelichting:
De informatie in deze flyer 
betreft de stand van zaken in 
juni 2016. Alle vermelde prijzen 
onder voorbehoud. Actuele 
prijzen resp. prijswijzigingen 
kunnen worden opgevraagd via 
het aangegeven telefoonnum-
mer of e-mailadres. 

Fotobron:
Grafschaft Bentheim Tourismus

Rückseite
Anzeige



Fietsenbus
Comfortabel onderweg met fiets en bus

Bezienswaardigheden

Fietsen op de aanhanger, instappen en wegwezen: 
zo simpel werkt de Fietsenbus in de Grafschaft Bent-
heim. 

Op twee buslijnen in de Grafschaft Bentheim rijdt een 
lijnbus met een aanhanger voor 15 fietsen rond, op lijn 
100 ook voor e-bikes. Als u een gedeelte van uw ontdek-
kingstocht door de Grafschaft Bentheim liever per bus 
aflegt, stapt u gewoon op de dichtstbijzijnde halte van 
de Fietsenbus op. Omdat het om een lijnbus gaat, is een 
reservering helaas niet mogelijk. 

Zo werkt het: 
-  De fiets zo mogelijk zelf op de aanhanger zetten en 

met de spanbanden vast zetten. 
-  Fietsmanden en fietstassen moeten voor de rit van de 

fiets worden verwijderd en meegenomen in de bus. 

Bij de eindbestemming haalt u uw fiets weer van de aan-
hanger af en zet uw tocht door de Grafschaft Bentheim 
voort. Zo simpel is het! 

Musea en tentoonstellingen

Historie

Water

Grensbelevenissen

Tuinen en parken

Kerken en kloosters

Uitkijktorens 

Molens

Dierentuinen

Nog meer leuke uitstapjes

Picknickplaatsen

Kunstwegen

Fietsverhuur- en reparatie-

punten

Fietsenbus

Lijn 100

Lijn 161 

Prijzen:
- per fiets: 1,10 EUR, ongeacht de afstand
- per persoon: volgens het tarief van de Duitse bus-

maatschappij. Vraag de buschauffeur naar een voor u 
voordelig tarief! 

Er zijn verschillende tariefzones en kortingen. De ver-
voersvoorwaarden van busmaatschappij VGB zijn van 
kracht. 

Lijnen, routes en tijden
De Fietsenbus rijdt op de routes van de lijnen 100 en 
161. 
Lijn 100 doorkruist het Grafschaft van zuid naar noord 
en weer terug (Bad Bentheim – Nordhorn – Neuenhaus 
– Uelsen – Emlichheim). Van eind maart tot begin novem-
ber rijdt de Fietsenbus op zaterdag, zon- en feestdagen. 
In de schoolvakanties van Nedersaksen ook van maan-
dag tot en met vrijdag. 

Lijn 161 rijdt de route Nordhorn – Wietmarschen –
Lingen van west naar oost en omgekeerd in twee uur. 
Deze bus rijdt van eind maart tot begin november, alleen 
in het weekend en op feestdagen, plus enkele aanvullen-
de ‘brugdagen‘. 
Een gedetailleerde dienstregeling is verkrijgbaar bij het 
toeristisch informatiepunt ter plaatse of bij Grafschaft 
Bentheim Tourismus e.V. De dienstregeling is ook te 
downloaden via www.grafschaft-
bentheim-tourismus.de/service. 

Informatie
Voor vragen over de ‘Fietsenbus‘ kunt u terecht bij de 
vervoersscentrale van de VGB, tel. 0049 (0) 18 03 / 22 92 
92. Voor informatie en advies over uw vakantie of over 
andere aanbiedingen van de Grafschaft Bentheim staat 
ons team graag voor u klaar: 
Grafschaft Bentheim Tourismus e.V.
Tel. 0049 (0) 59 21 / 96 11 96
www.grafschaft-bentheim-tourismus.de
www.fietsenbus.de

Fietsservicepunten

Accu leeg?
Accu leeg? Stop dan gewoon bij een van de fietsservi-
cepunten en laad uw accu bij een van de afsluitbare op-
laadkasten weer op. Bij de fietspunten kunt u eveneens 
gratis gebruik maken van een fietspomp, gereedschap, 
een reparatiesetje en verbandtrommel. 

De fietsservicepunten zijn 
gemarkeerd met dit symbool

1  Haustierhof (kinderboerderij) Arends, Zur Grenze 6, 49824 Laar-
OT Eschebrügge, openingstijden: Paasmaandag-okt., ma., 
woe., vr.-zo., 14.00 – 18.00 uur (dagelijks in de Duitse schoolva-
kanties) ,tel. 0049 (0) 5947/534

2  Ontdekplek ‘Grenzblick‘ , Zur Grenze, 49824 Laar

3   Bowlingbaan – in restaurant Middendorf, Dorfstr. 15, 49824 
Laar, openingstijden: do. en vr. vanaf 18.00 uur, za. vanaf 16.00 
uur, zo. vanaf 11.00 uur, woensdag gesloten, andere tijden op 
afspraak, tel. 0049 (0) 5947/296

4   Boottochten met de Vechtzomp ‘de Mölle‘ (historische plat-
bodem); Groepstochten en openbare tochten van mei-okt. 
op de Vecht of Coevorden-Almelo-kanaal, Boekingen bij VVV 
Emlichheim, tel. 0049 (0) 5943/9992915

5   Windmolen Laar, Am Vechteufer in 49824 Laar

6  Handveer – Met spierkracht vrolijk de Vecht oversteken 
Düshook, 49824 Laar, dichtbij de windmolen, van april – okto-
ber, naar gelang de weersomstandigheden

7  Overdekt zwembad Berliner Str. 54 49824 Emlichheim, 
openingstijden: ma. gesloten, di. 6.30-7.30 uur en 15.30 – 21.00 
uur, woe. 15.00-18.00 uur en 19.30 – 21.30 uur, do. 15.00 – 19.00 
uur, vr. 6.30 -7.30 uur en 15.30 – 21.30 uur, za. 13.00 – 17.30 uur, 
zo. 9.00 – 12.30 uur, tel. 0049 (0) 5943/1482

8   Haus Ringerbrüggen, permanente heemkundetentoonstelling, 
Rathausstraße 6, 49824 Emlichheim, openingstijden: laatste 
weekend van de maand: 15-17.30 uur, daarbuiten op aanvraag, 
tel. 0049 (0) 5943/9992915 

9   Klankpad, bij Haus Ringerbrüggen in 49824 Emlichheim

10   Museum Lagerbaracke Alexisdorf-Neugnadenfeld e.V., Herrn-
huter Ring 25, 49824 Neugnadenfeld, openingstijden: mei – 
okt. zo. 15:00 – 17:00 uur, tel. Hans Bauer 0049 (0) 5944/508

11  Picknickplaats, bij het kunstwegen-Station ‘Weg durch das 
Moor’, Bathorner Siedlung, 49846 Hoogstede

12   Museum Altes Schulhaus, Bathorner Diek 12, 49846 Hoogste-
de, tel. Heinz Glüpker 0049 (0) 5944/990194

13   Windmolen type stellingmolen, 49828 Georgsdorf, openingstij-
den apr – okt 14.00 – 17.00 uur

14   Picknickplaats ‘Vechteblick‘, Vechtedamm/Zur Heide, 49828 
Esche 

15   Watermolen Schoneveld, Am Mühlenteich 1, 49849 Wilsum, 
openingstijden: zaterdag 15.00 – 17.00 uur, tijdens de Duitse 
zomervakantie 14.00 – 17.00 uur, groepsrondleidingen op 
afspraak, tel. 0049 (0) 5945/1092 of 0049 (0) 5945/349

16   Hof für Heimatpflege (historische boerderij), Schoolsteege 6, 
49843 Itterbeck, openingstijden: apr. – sept. zondag 14.00 – 
18.00 uur, buiten openingstijden tel. 0049 (0) 5948/677

17  Openluchtzwembad Itterbeck, Hauptstraße 11, 49847 Itter-
beck, openingstijden: 01-06  – 31-08., dagelijks 14.30 – 19.30 
uur, tel. 0049 (0) 5948/508

18   Recreatieplas in het Wilsumer Berge Resort, Zum Feriengebiet 
1, 49849 Wilsum, tel 0049 (0) 5945/995580

19   Spöllberg, historische grafheuvel, Am Spöllberg, 49843 Gölen-
kamp, het hele jaar toegankelijk

20   Historische permanente tentoonstelling in het oude raadhuis, 
Am Markt 7, 49843 Uelsen, openingstijden: maart – okt.: ma, 
woe-vr. 9.30 – 13.00 uur en 14.00 – 17.00 uur, do. tot 18.00 uur, 
za. 9.30 – 12.30 uur, nov. – febr.: afwijkende openingstijden, tel. 
0049 (0)5942/1411

21   Avonturenspeeltuin met waterspeelplaats in recreatiegebied, 
Linnenbachweg, 49843 Uelsen, het gehele jaar geopend

22   Picknickplaats, in de vorm van een schip in de avonturenspeel-
tuin

23   Waldbad Uelsen, overdekt en openlucht zwembad, Zum Wald-
bad 5, 49843 Uelsen, openingstijden: ma.-vr. vanaf 6.30 uur en 
za. – zo. vanaf 9.00 uur (tijdens het openluchtbadseizoen blijft 
het binnenzwembad bij een buitentemperatuur van meer dan 
21 graden, gesloten) tel. 0049 (0) 5942/1037

24   Eductatief bos- en natuurpad, startpunt: de parkeerplaats bij 
het Waldbad, Zum Waldbad, 49843 Uelsen, het hele jaar open,

25  Minigolf, Am Waldbad, 49843 Uelsen, openingstijden: Pasen 
– medio september dagelijks behalve ma. en vr., 13.30 – 18.00 
uur (tijdens het openluchtbadseizoen en de Duitse zomerva-
kantie ruimere openingstijden) 

26  Bronzezeithof, Am Feriengebiet 7, 49843 Uelsen, openingsti-
jden: april tot en met oktober, zo. 13.00 – 17.00 uur, juli/aug. 
extra di. – vr. 14.00 – 17.00 uur, zo. 13.00 – 17.00 uur, maandag 
en zaterdag gesloten, tel. 0049 (0) 5942/1411

27   Permanente archeologische tentoonstelling in het Blekkers 
Hofcafe, Am Feriengebiet 5, 49843 Uelsen, openingstijden: 
woe – zo. 14.00 – 18.00 uur, tel. 0049 (0)5942/989388

28   Uitkijktoren, Am Lönsberg, Hesinger Str. 12, 49843 Halle 

29  Ontdekplek ‘Grenztor‘, Uelser Diek, 49843 Halle

30   Openluchtzwembad Halle, Grenzweg/Ecke Dorfstraße, 49843 
Halle, openingstijden 01.06.-31.08. ma-do. 14.30 – 19.30, vr. – 
zo., 14.30 – 19.00 uur, tel. 0049 (0) 5942/922527

31   Overdekt zwembad Neuenhaus, Bosthorst 12, 49828 Neuen-
haus, openingstijden: di.-woe. 15.00 – 21.00 uur, do. 15.00 – 
18.00 uur, vr. 16.-21.00 uur, za. 6.00 – 8.00 uur en 11.15 – 18.00 
uur, zo. 9.00 – 13.00 uur, maandag gesloten, tel. 0049 (0) 
5941/988010

32   Handveer  – Met spierkracht vrolijk de Dinkelsee oversteken,  
Bosthorst 16, 49828 Neuenhaus

33   Kunstvereniging Grafschaft Bentheim e.V., Hauptstraße 37, 
49828 Neuenhaus, openingstijden: woe.-za. 15.00 – 18.00 uur, 
zo. 11.00 – 18.00 uur, tel. 0049 (0)5941/98019

34   Sterrenwacht Neuenhaus, Morsstraße 46, 49828 Neuenhaus, 
openingstijden: elke woe. 20.00 – 22.00 uur, tel 0049 (0) 
5941/990904

35   Windmolen type stellingmolen in het molenpark, 49828 
Neuenhaus-Veldhausen, met molenaarshuis en molenvijver, 
openingstijden maart-okt. za. 14.00 – 16.30 uur

36   Boerenmuseum Brookman, Am Bauernmuseum 3, 49828 Os-
terwald, openingstijden: maart-nov. elke eerste zondag van de 
maand van 14.00- 17.00 uur, tel. 0049 (0) 5941/7 97

37   Aardoliemuseum Osterwald, Hauptstraße 17, 49828 Osterwald,  
bezichtiging op afspraak, tel: 0049 (0)5941/98326

38   Herrlichkeit Lage (Historische eikenallee, burchtruïne, heren-
huis en watermolen) Eichenallee 1, 49828 Lage, het hele jaar 
geopend,  inlichtingen: 0049 (0) 5941/9110

39   Watermolen Lage, openingstijden: mei - okt. elke tweede 
zaterdag 14.00 – 17.00 uur

40   Ontdekplek ‘Klettergarten‘, 49828 Lage, Grenzstraße/Ecke 
Thesingfelder Str

41   Uitkijktoren met uitkijkplatform, Lingener Str 24, 49835 Wiet-
marschen

42   Pakhuis, Wietmarschen, Lingener Str. 22, 49835 Wietmarschen 
Permanente tentoonstelling van oude gebruiken etc. bezichti-
ging op afspraak tel. 0049 (0) 5908/93990

43   Stift Wietmarschen met stiftskerk, 49835 Wietmarschen, de 
stiftskerk kan dagelijks worden bezichtigd

44  Oude schaapskooi Moormann, Heilkers Diek, 49835 Wietmar-
schen, alleen van de buitenkant te bekijken

45   Recreatieplas in 49835 Wietmarschen-Lohne, Zum Freizeitsee, 
met waterspeelplaats, het hele jaar toegankelijk 

46   Picknickplaats bij recreatieplas Lohne 

47  Heimathaus (Huis voor Volkenkunde) Lohne, volkenkundige 
tentoonstelling, Hauptstr. 77a, 49835 Wietmarschen / Lohne, 
bezichtiging op afspraak, tel. 0049 (0) 5908/2408002

48  Natuurbelevenispad ‘Lohner Sand‘, met uitkijkplatform, 
Nordstraße, 49835 Wietmarschen-Nordlohne, het hele jaar 
toegankelijk 

49  Picknickplaats in beschermd natuurgebied Lohner Sand 

50  Klooster Frenswegen, Klosterstr. 9, 48529 Nordhorn, openings-
tijden: ma.-zo. 8.00 – 18.00 uur, tel. 0049 (0) 5921/82330

51   Vliegsport, vliegveld Nordhorn-Lingen-GmH, Flugplatzstr. 58, 
48531 Nordhorn-Klausheide, tel. 0049 (0) 5921/36733

52  Scheepvaartmuseum Nordhorn, Lingener Str. 132, 48531 
Nordhorn, openingstijden: di. - do. 9.00 – 12.00 uur, tel. 0049 
(0) 5921/307141

53   Boottochten op de Vecht met de Vechtestromer (16 Zitplaats-
en), Vechtesonne (24 zitplaatsen) of Vechteschute (25 Zitplaats-
en), vanaf aanlegsteiger Firnhaberstraße/VVV-Info-Turm, 48529 
Nordhorn, juli-aug. 10.00-18.00 uur, mei-juni en sept. – okt. 
14.00 – 18.00 uur, in het weekend en op feestdagen, 10.00 – 
18.00 uur, tel. 0049 (0) 5921/80390

54   Watersport op de Vechtesee ,waterfietsverhuur apr. – sept. da-
gelijks vanaf 10.30  uur – naar gelang het weer, zeilen, roeien, 
drakenboot, Watersportvereniging Heseper Weg 52, 48529 
Nordhorn, tel. 0049 (0)5921/37104

55   Parken  
- Stadspark Nordhorn – het hele jaar toegankelijk 
- Schwarzer Garten, van-Delden-Straße/hoek Völlinkhoff – het 
hele jaar toegankelijk

56   IJsbaan bij het sportpark, Wehrmaate 26, 48529 Nordhorn, 
openingstijden sept.-mei, di, do, vr. en zo. 14.30-17.00 uur, woe 
14.30-19.30 uur, vr. 20.00 – 22.00 uur, za. 20.00 – 23.00 uur, tel. 
0049 (0) 5921/972900

57   Openluchtzwembad bij het sportpark, Wehrmaate 24, 48529 
Nordhorn, openingstijden: mei-sept. ma.-vr. 6.30 – 20.00 uur en 
za./zo./ feestdagen 8.00 – 20.00 uur, tel. 0049 (0) 5921/88780

58   Overdekt zwembad ‘Delfinoh‘, heropening medio augustus 
2016, Wehrmaate 24, 48529 Nordhorn, openingstijden: ma. 
– vr. 6.30 – 21.00 uur, za/zo. 8.00 – 18.00 uur, tel. , contact:  
nordhorn@bnn-grafschaft.de

59   Kinderspeelparadijs Crocky met midgetgolfbaan, Wehrmaa-
te 22, 48529 Nordhorn, woe. – vr. 14.00 – 19.00 uur, za/zo. 
10.00 – 19.00 uur, dagelijks in de schoolvakanties, tel. 0049 (0) 
5921/7119656

60   NINO-Hochbau, gerestaureerd spinnerijgebouw, NINO-Allee 
11, 48529 Nordhorn, www.nino-hochbau.de

61   Stadsmuseum Nordhorn, NINO Hochbau, 1. OG NINO-Allee 
11, 48529 Nordhorn, tel. 0049 (0)5 921 721500, openingstijden: 
di – za: 14.00 – 18.00 uur, zo. 11.00 – 18.00 uur

62   Stadsmuseum Povelturm, Kokenmühlenstr. 18, 48529 Nord-
horn openingstijden: za en zo: 14.00 – 18.00 uur, tel. 0049 (0) 
5921/721500

63   Museumfabriek in de oude weverij, Vechteaue 2, Nordhorn, 
openingstijden: za: 14.00 – 18.00 uur en op afspraak, tel. 0049 
(0) 5921/721500

64   Uitkijkplatform Hügel an der Alten Weberei, Vechteaue 2, 
48529 Nordhorn, het hele jaar toegankelijk

65   Museum Städtische Galerie Nordhorn, Vechteaue 2, 48529 
Nordhorn, openingstijden: di.-za. 14.00 – 17.00 uur, za. – 18.00 
uur, zo. 11.00 – 18.00 uur, tel. 0049 (0) 5921/971100

66   Oude kerk aan de markt, Am Markt 1, 48529 Nordhorn, 
beklimming van de toren op vaste data en tijden, tel. 0049 (0) 
5921/82110

67   Museumschip ‘Jantje‘, ‘Alter Hafen‘ dichtbij de oude kerk aan 
de markt, Lingener Straße/hoek Neuenhauser Straße, alleen 
van de buitenkant te bezichtigen

68   St. Augustinuskerk, Schuhmachershagen 12, 48529 Nordhorn, 
tel. 0049 (0) 5921/4410

69   Ontdekplek ‚Grenzrutsche‘, 48529 Nordhorn, Ootmarsumer 
Weg

70   Dierentuin Nordhorn, Heseper Weg 140, openingstijden 
dagelijks 9.00 – 19.00 uur (in de winter tot 1 uur voor zonson-
dergang), tel. 0049 (0) 5921/712000

71   Bowling – Matchpoint, Charlottenstraße 37, 48527 Nordhorn, 
dagelijks vanaf 15.00 uur, za-zo. vanaf 11.00 uur, tel. 0049 (0) 
5921/73483

72   Picknickplaats Vechtefenster, 48465 Isterberg, Vechtetalweg 
(langs de kunstwegen-Vechtetal-fietsroute)

73   Uitkijktoren Isterberg, langs de B 403, 48465 Schüttorf

74   Ontdekplek ‘Grenzlauschen‘ Holter Straße, 48455 Bad Ben-
theim

75   Recreatieplas Quendorfer See met waterspeelplaats, Drie-
vordener Straße, 48465 Schüttorf, het hele jaar toegankelijk 
0049(0)5923/803801

76  

77  Overdekt zwembad Vechtebad, Quendorfer Str. 23, 48465 
Schüttorf, 0049 (0) 5923/803801

78   Historisch klaslokaal, Kirchgasse 2, openingstijden di.- za. 10.00 
– 12.00 uur, tel. 0049 (0) 5923/9884684

79   Historisch raadhuis, Markt 1, 48465 Schüttorf, openingstijden: 
apr. – sep. ma. – do. 8.30 -16.30 uur, vr. 8.30 – 12.30 uur

80   Uitkijktoren Schüttorfer Riese, toren van de ev.-geref. kerk, 
Marktplatz 48465 Schüttorf, tel. 0049 (0) 5923/9884684

81   Museum im Speicher , historische keuterboerderij Schulze-Hol-
mer, Rheiner Damm, 48465 Samern, het hele jaar geopend

82   Bentheimer mineraalbronnen, Am Bade 1, 48455 Bad Ben-
theim, openingstijden: ma.-vr. 7.00 – 22.20 uur, za. - zo. 8.00 – 
20.00 uur, tel. 0049 (0) 5922/743800

83   Educatief wandelpad – belevenispad in het Bentheimer bos, 
startpunt aan de noordzijde van het kuurbad, Am Bade, 48455 
Bad Bentheim

84   Kuurpark Bad Bentheim, Am Bade, 48455 Bad Bentheim– het 
hele jaar geopend

85   Kasteel Bentheim, openingstijden: dagelijks 10.00 – 18.00 uur, 
laatste entree: 17.15 uur, tel. 0049 (0) 5922/5011 of 0049 (0) 
5922/98330

86   Kasteeltuinen Bad Bentheim – onder het kasteel – het hele jaar 
open

87   Kasteelmuseum Bad Bentheim (in Kasteel Bentheim), 
openingstijden: dagelijks van 10.00 – 18.00 uur, tel. 0049 (0) 
5922/5011 of 0049 (0) 5922/98330

88   Zandsteenmuseum in de kasteeltuinen, Funkenstiege 5, 48455 
Bad Bentheim, openingstijden: apr – okt., di. – zo. 14.00 – 
18.00 uur, nov. – maart 14.00 – 17.00 uur, maandags gesloten, 
tel. 0049 (0) 5922/994277

89   Kunsthandwerkerhuis Haus Westerhoff (kunstnijverheid), Hee-
resstraße 8, 48455 Bad Bentheim, openingstijden afhankelijk 
van de actuele tentoonstelling, informatie: Touristinformation 
Bad Bentheim, tel. 0049 (0) 5922/98330

90   Museum am Herrenberg, Am Herrenberg 1, 48455 Bad Ben-
theim, openingstijden: woe. en vr. 14.00 – 18.00 uur, za. en zo. 
12.00 – 18.00 uur, tel. 0049 (0) 5922/9941988

91   Casino Bad Bentheim, Ochtruper Str. 38, 48455 Bad Bentheim, 
openingstijden: speelautomaten dagelijks 14.00 – 2.00 uur, 
roulette etc.  di. – za. 19.00 – 2.00 uur, tel. 0049 (0) 5922/98760

92   Openluchttheater Bad Bentheim, An der Freilichtbühne 7, 
48455 Bad Bentheim, mei-sept., tel. 0049 (0) 5922/994656

93  Picknickplaats bij de zandsteengroeve van ‘Schlüters Kuhle‘, 
Am Wasserturm, 48455 Bad Bentheim

94   Ostmühle in het Gildehaus met bakkerij, maal- en bakde-
monstraties, Am Mühlenberg, 48455 Bad Bentheim-Gildehaus, 
openingstijden: apr. – okt. zaterdags – en de eerste zondag 
van de maand, 14.00 – 17.00 uur, tel 0049 (0) 5924/233

95   Friedrich-Hartmann-Museum bij de Lucasmolen, Mühlenberg, 
48455 Bad Bentheim-Gildehaus, openingstijden april – okt., za. 
14.00 – 17.00 uur of op afspraak tel. 0049 (0) 160/95847976

96   Otto-Pankok-Museum in het oude raadhuis, Neuer Weg 17, 
48455 Bad Bentheim-Gildehaus, openingstijden: woe 15.00 – 
17.00 uur, za – zo. 14.00 – 17.00 uur, tel. 0049 (0) 5924/6128

97   Geologisch Openluchtmuseum, Auf den Kuhlen/Am Romberg, 
48455 Bad Bentheim-Gildehaus, vrije toegang

98  Openlucht en overdekt zwembad Bad Bentheim, Zum Ferien-
park 1, 48455 Bad Bentheim, openingstijden: in het weekend 
en in de Duitse schoolvakanties dagelijks vanaf 10.00 uur, 
anders vanaf 13.00 uur, tel. 0049 (0) 5922/99945-0

99   Ontdekplek ‘Grenzschaukel‘, aan zuidelijke einde van de Feld-
weg, Am Gemeindehaus, 48465 Ohne
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