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Fietsroute van Borne naar Rheine (58 km) 
 
1. Vanaf startpunt VVV Borne / Kulturhus het parkeerterrein vanaf linkerzijde 

afrijden en direct linksaf. (Marktstraat) 
2. Einde weg links (Koppelsbrink) naar rotonde. 
3.   Rondweg oversteken en volgende weg links. (Weerselosestraat) 
4. Over brug Bornse Beek rechtdoor fietspad inrijden. (Oude Weerseloseweg) 
5. Einde fietspad linksaf (Blauwgras) en direct rechtsaf. (Weerselosestraat)  
6. De weg (langs restaurant Jachtlust) 2,5 km blijven volgen en 2e weg rechts. 

(Peddemorsweg) 
7. Einde weg links (Lammersboerweg), fietspad gaat over in verharde weg. 
8. Einde weg links. (Bosvenweg) 
9. Einde weg rechts (Postweg) deze 4 km volgen tot aan N738.   
10. Bij (ANWB paal 15454) de N738 voorrangsweg recht oversteken!  
 (Gammelkerstraat) 
11. Na 2,8 km linksaf fietspad. (Simbroekweg)  
12. Lemseloseveldweg oversteken. 
13. Einde Simbroekweg rechts (Oude Weerseloseweg) en direct links. (Wolbertdijk) 
14. Voor bord Oldenzaal linksaf. (Boerrigterweg) 
15. N343 Voorrangsweg en parallelweg oversteken! (Boerrigterweg vervolgen) 
16. Bij T-kruising rechtsaf. (Hilbertweg) 
17. Driesprong rechts aanhouden (Klumpersdijk), gaat over in Boschweg. 
18. Oldenzaalsestraat (voorrangskruising) oversteken! (Roepenbeltweg, gaat over in  
 Koksweg) 
19. Denekamperstraat oversteken! (Siemertweg, blijven volgen) 
20. Driesprong linksaf (richting De Lutte 2.9 km), Alleeweg volgen. 
21. Driesprong rechtsaf richting De Lutte. (Paasbergweg) 
22  Richting De Lutte blijven volgen (Paasbergerweg) verharde weg. 
23. Na restaurant ‘Pannenkoekhoes’, einde weg linksaf, fietspad. (Bentheimerstraat) 
24. 1e Straat rechts richting “VVV De Lutte”. (Plechelmusstraat) (hier meerdere  
 restaurants) 
25. Plechelmusstraat aanhouden, gaat over in de Lossersestraat. 
26. A1 En spoorweg oversteken (Restaurant Schenkerij PoortBulten) 
27. Over spoor 2e weg links (Postweg) 
28. Lossersedijk oversteken, rechts-links fietspad op. NB: op de kaart is het niet 
 duidelijk of hier het Wewwelstadpad al begint!) 
29. Na circa 3 km einde weg rechtsaf het fietspad inrijden. (Wewwelstadpad) 
30. Na oversteek van de Dinkel, einde weg links. (Koffierustpunt) 
31. Einde weg, voorrangsweg, rechtsaf richting Gildehaus. (Bentheimerstraat gaat  
 over in Hengeloer Strasse) 
32. Weg volgen. (Restaurant De Twentse Nar) 
33. Over de grens direct rechtsaf. (Bardelerweg) 
34. Na ca. 1.2 km linksaf Heideweg. 
35. Einde weg rechts en direct links aanhouden (Springbielerweg) 
36. Voorrangsweg oversteken, weg rechtdoor vervolgen. (Brookdiek)       
37. Einde weg rechts en direct links aanhouden richting Gildehaus. 

(Achterbergstrasse) 
38. Einde weg links (Gronauerstrasse) en na 100 m. rechtsaf richting Im Sieringhoek,  
 weg volgen. (5,2 km)  
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39. Na de linkerbocht met vangrail rechtsaf, let op bij oversteken van de  
 voorrangsweg. (Im Zitter) 
40. Im Zitter groen bord (Schlösserroute), deze weg volgen. 
41. Over boerenerf van boerderij ‘Up der Hogte’. Links aanhouden. (Öp de Högte) 
42. Voorrangsweg oversteken. (Bauerschaft) 
43. Einde weg rechts (Ohner Diek?) Bentheimerdiek, overA31. 
44. Tot Ohne volgen, einde weg rechts, voorrangsweg. (Schüttorfer Strasse) 
45. Fietspad overzijde weg volgen. 
46. 1e Weg linksaf de plaats Ohne inrijden. (Dorf) 
47. Na Gaststätte Timmer en Gasthof Dreihus linksaf smal straatje in, over een  
 kleine houten brug. 
48. Einde weg links het fietspad naast de grote verkeersweg (Haddorfer Strasse) 
 Volgen. 
49. Direct na een grote hoogspanningsmast linksaf (fietsroute F36) onverharde weg. 
50. Deze route blijven volgen, u fietst nu door het vakantiegebied Haddorfersee. 
 (Restaurant Haddorfer See en Bistro am Campingpark) 
51. Rechtdoor, het fietspad langs de straat naar Rheine volgen, (u komt dan langs 
 Gaststätte Antekoje) voorrangsweg oversteken, fietspad volgen. (Landersum, 
 gaat over in Ohner Damm?) 
52. Na sportcomlex, bij Gaststätte Uhlenhook linksaf. (Brechtestrasse) 
53. Onder viaduct door en daarna voorrangsweg (Berbomstiege) oversteken. 
54. Brechtestrasse volgen tot einde weg, linksaf. (Ochtruperstrasse) 
55. Onder spoorwegviaduct door. (Franz Tackestrasse) 
56. Einde weg links over spoorwegovergang.       
57. Over het spoor rechts aanhouden. (Schleupestrasse) 
58. 1e Weg rechts. (Riegelstrasse) 
59. Einde weg rechts. (vierbaansweg,Salzbergenerstrasse)  
60. Bij verkeerslichten voor het station links. (Bahnhofstrasse) 
61. 200 Meter rechtdoor naar eindpunt Borneplatz. 
 
 
Wie niet overnachten wil in Rheine kan met de trein (Eurobahn) elk uur terug 
van Rheine via Hengelo naar Borne. 
 


