Bad Bentheim

Kasteel en
Bentheimer Wald
In ons landje zijn ze al tientallen jaren verdwenen; de
oerbosrestanten op de Veluwe ten zuiden van
Apeldoorn. Natuurlijk zijn er hier en daar (vooral langs
de zuidelijke Veluwezoom) best wel fraaie natuurlijk
aandoende bossen te vinden, maar toch; overijverige
natuurbeschermingsorganisaties houden de boel daar
toch wel 'netjes' bij. Zo niet in het Bentheimer Wald.
Rondom het kuuroord Bad Bentheim wandelt u langs
en door een paar prachtige oerbosrestanten, compleet
met wild kabbelende meanderende beekjes.

Van station
tot station
14 km
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14 km

U maakt eerst een korte wandeling door het park van Slot Bentheim. Na een slingerpad langs steile
rotsformaties (waar het imposante slot op is gebouwd) wandelt u door het gezellige oude centrum
naar de velden en bossen van het Bentheimer Wald. Tijdens het tweede deel van deze tocht
wandelt u om een enorm rustgebied voor reeën, edelherten, wilde zwijnen en diverse soorten
roofvogels, dus geef daar uw ogen goed de kost! Voordat u weer in de trein stapt kunt u eerst
even een lekker Duits biertje pakken in het Bentheimer Hof (voormalig station Bentheim), u komt er
langs aan het einde van de wandeling..
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1 Aan het einde van het spoor de trap af, in
de tunnel RA en RD. Na huisnr 17 (ziet u
links vd weg) het grote kruispunt oversteken en
aan de overkant schuin RA; breed
klinkerwandelpad richting kasteel en blijf dit
volgen tot daar waar u links een metalen
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toegangshek ziet. Op het kruispunt daar RA. Bij
de ronde vijver LA, kruisinkje RD (schuin naar
links stijgend pad) en bij de 2e lantaarnpaal
scherp RA omhoog; wandelpad strak langs de
rotsformatie waarop Slot Bentheim is gebouwd.
Loop dit pad uit, het laatste stukje tussendoor
een rotsformatie en een trap af. Beneden op de
kasseienweg LA en doe dat ook op de
kasteelhoek. Blijf deze weg langs het slot en
door het oude centrum volgen. Op de grote
schuine kruising met de Ochtruper Strasse RD
(Am Wasserturm); stijgend asfaltwegje. Op de Ysplitsing links aanhouden. Aan het einde RD
(Schüttorfer Strasse, ga links van de weg lopen).
Tussen de bushaltes LA (Im Vogelsang). Aan het
einde de drukke weg voorzichtig RD oversteken;
grasweg, iets verderop het bos in. Aan het einde
RA (mogelijk moet u een prikkeldraad met
handgreep openen EN sluiten) en loop deze
halfverharde bosrandweg van ca 1km uit;
onderweg ziet u rechts akker- en graslanden.
2 Aan het einde LA en wat verderop gaat u
het spoor over. 300m daarna op de 1e
bosweg LA. Na wederom 300m op de 1e
bosweg RA. Kruising met een halfverhard
(fiets)pad met zwerfkei RD. Na 500m op de 1e
kruising LA en loop over het links van de
bosweg gelegen wandelpad (uiteraard weet u
op alle vragen onderweg een passend antwoord
te geven...). Na het spoorlijntje RD-gaand het
asfaltwegje volgen waarmee u links van u het
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grote Kurortcomplex passeert (halverwege, bij
een slagboom/pleintje, kunt u naar links via de
Eingang Nord dit complex probleemloos
inwandelen en op zoek gaan naar de
koffiekamer, vraag een 'bewoner' of zuster even
de weg). Na dit complex (Am Baden), vóór de
flauwe linkerbocht RA het bos in, u komt gelijk
een Duitstalig infopaneel tegen over de
Oerbosrestanten waar u straks doorheen komt.
Loop deze licht slingerende bosweg van ca
500m uit. Aan het einde op een T-kruising LA
en (let goed op) al binnen 50m bij de boom (r)
met wandelroutemarkeringen RA; smal pad
langs wat bankjes. Loop dit slingerende pad uit.
Aan het einde naar rechts over het fietspad
langs (helaas) de drukke weg verder gaan.
3 Na 500m LA (steek de drukke weg zeer
voorzichtig over) het bos in; lange rechte
bosweg met bordjes en slagboom. Loop deze
halfverharde bosweg van ca 2km helemaal uit
en geef uw ogen de kost, u kunt hier wild zien.
Aan het einde (u ziet daar wat
wandelroutebordjes) LA. Na 500m op de Ysplitsing bij de graslanden wat rechts
aanhouden; u loopt dan tussen die graslanden
door en kruist daarna een meanderend beekje.
Na ruim 300m, op de 5-sprong (een 'rotonde'
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met zwerfstenen en eik in het midden) wat links
aanhoudend uw bosweg blijven volgen (een
andere kant mag u toch niet op). Na ruim 500m
bij een paal met wandelroutebordjes LA, loop
de lange rechte halverharde bosweg van bijna
2km uit, ongeveer halverwege passeert u in een
flauwe rechterbocht (tevens kruising) een
gedenkmuurtje. Aan het einde op kruispunt met
asfaltweg bij houtzagerij RD; grasweg van ruim
100m. Daarna de drukke weg uiterst voorzichtig
RD oversteken; grassig paadje naar een
naaldvormig monument, u ziet het al.
Daarachter (Tittenpyramide) op het asfaltpad
RA. Aan het einde, voor het Bentheimer Hof
(een voormalig stationsgebouw, nu horeca met
terras) RA. Direct na het viaduct RA, na 10m RA
de trap af, in de tunnel ook RA en ongeveer
halverwege daarin RA de trap op naar spoor 2/3.
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