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In het spoor

Route

De Handelswegroute (25 km) is in

beide richtingen bewegwijzerd. Volg

vanaf de VVV Bad Bentheim de

kleine stickers met een zwarte T op

lantaarnpalen en dergelijke. Vanaf de

grens volgt u de knooppunten.

De Handelsweg routekaart is te koop

bij de VVV van Bad Bentheim en

Oldenzaal (4,50 euro, 4,95 euro incl.

enkeltje Oldenzaal-Bad-Bentheim).

Openingstijden Oldenzaal: 9-17 uur,

za: 10-16 uur. Bad Bentheim: 9-17 uur;

za: 9-12:30 uur en zo: 11-13 uur.

De Grensland Express tussen

Hengelo-Oldenzaal-Bad Bentheim

rijdt tot 7 december dagelijks, een

keer per uur. Kaartjes koop je in de

trein, ook voor de fiets (1 euro).

www.grenslandexpress.nl. Na 7

december kunt u de ICE Amsterdam-

Berlijn nemen, die in Hengelo en Bad

Bentheim stopt. De trein vertrekt in

Hengelo tussen 9 en 21 uur elke twee

uur. Maar een internationale

fietskaart kost dan wel 12 euro.

Wij verlengden de route met 18,5

kilometer naar Hengelo, het

beginpunt van de Grensland Express.

Daarvoor kunt u in Oldenzaal bij een

grote kruising nog vóór knooppunt

64 linksaf de Berkstraat in naar

knooppunt 95 (rechts wijst naar

VVV/Anwb). Maar leuker is het om

Oldenzaal even te verkennen en

vanaf knooppunt 64 de weg naar

Hengelo op te pakken. Neem in

Hengelo vóór knooppunt 97 links de

Wolter ten Cateweg naar het station.

Bad Bentheim

Dit grensstadje heeft smalle straatjes

en vooral veel steile trappetjes en

paadjes die de straten met elkaar

verbinden. Het mooiste is natuurlijk

de burcht, die je fietsend vanaf het

station boven het stadje ziet

uittorenen. Deze hoogteburcht is

eeuwenoud en neem vooral de tijd

om het kasteel te bezoeken. In de

neo-rococo slaapkamer sliep

koningin Emma, wanneer ze de

zomer doorbracht bij haar zuster,

Pauline van Waldeck-Pyrmont.

Pauline was getrouwd met de

kasteelheer. Bij mooi weer heb je

vanaf de kruittoren een kilometers

ver zicht over de omgeving.

Dagelijks geopend van 10-18 uur.

Oldenzaal

Deze oude Hanzestad is een beetje

ondergewaardeerd. Dat krijg je met

zo’n excentrische ligging. Ga hier

beslist even pauzeren en wandel

door de slingerende straatjes. De 61

meter hoge Plechelmustoren uit 1240

kan alleen van juni t/m september

beklommen worden. Het 17de-

eeuwse Palthehuis met zijn historisch

museum is wel geopend (12-17 uur).
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