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Rondwandeling vanuit Denekamp
Een mooie afwisselende wandeling in de omgeving van Denekamp met als letterlijk
hoogtepunt de 55 meter hoge Austieberg. Het figuurlijke hoogtepunt ligt op het deel van
de route tussen Beuningen en Denekamp alwaar je het meer dan prachtige wandelpad
langs de oevers van de Dinkel gaat bewandelen. Wat zeker ook niet onvermeld mag
blijven is de passage over het Landgoed Singraven waarbij je kennismaakt met prachtige
bospaden, een fraai zicht op Huis Singraven hebt en je de gelegenheid krijgt om bij de
watermolen en landgoedwinkel te kijken.
Routebeschrijving
Routebeschrijving
Nummers in de routebeschrijving komen overeen met de nummers op de. In de
routebeschrijving staat LA voor linksaf, RA voor rechtsaf en RD voor rechtdoor.
Rp = routepaaltje
Vertrek:
Loop, staande met de rug naar de ingang van het Natuurmuseum, naar de rechterhoek
van de parkeerplaats, ga naar links en steek de voorrangsweg (Oldenzaalsestraat) over.
Loop vervolgens RD en volg bij splitsing bocht naar links: bord doodlopende weg.
Loop door het fietstunneltje, blijf op fietspad lopen en ga al snel het 1e bospad rechtsaf:
bij houten hek. Je loopt nu op het Landgoed Singraven.
Aan eind van het pad linksaf en 1e pad weer rechtsaf.
Aan eind, na passeren houten hek LA.
Negeer asfaltweggetje naar rechts, blijf RD lopen de bomenlaan in: Molendijk.
1e pad RA: bij bordje Opengesteld Singraven
Op verhard weggetje LA en vervolgens direct weer LA: bospad.
Blijf het hoofdpad volgen en ga aan het eind voor een akker RA.
Volg iets later ter hoogte van een woonboerderij het pad met een bocht naar links.
Op 4-sprong met verhard weggetje LA: je loopt nu op een laan die richting Huis
Singraven loopt.
Passeer aan eind het ijzeren hek.
Om een kijkje te nemen bij het 200 meter verder gelegen watermolen van Landgoed
Singraven, de Landgoedwinkel of voor een restaurantbezoek ga je hier RA.
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Voor vervolg van de route ga je na het passeren van het ijzeren hek LA.
- (1)
- Op het punt waar de weg een vage bocht naar links maakt ga je RA: bruggetje over.
Na passeren van een volgende brug het linkerpad aanhouden: fietspad.
Op het punt waar het fietspad samenkomt met een breder pad ga je schuin RA het
bredere bospad op.
Op 4-sprong van bospaden LA.
Net voor je bij een voorrangsweg bent ga je schuin naar rechts en loopt vervolgens een
tunneltje door.
- (2)
Na het tunneltje direct het pad naar links nemen.
Negeer het 1e pad naar rechts en ga iets verderop met de bocht mee naar rechts.
Vervolgens dit hoofdpad een tijd blijven blijven volgen, negeer zijpaden.
Je loopt nu in het Sterrebos. Ooit aangelegd bij Huis Borgbeuningen. In dit bos bevinden
zich een kruisvijver en een vijver in de vorm van een rechthoek. De fraaie weerspiegeling
van de bomen zorgde voor de nodige bekoring. Op een aantal kruispunten van lanen
stonden ooit beeldengroepen. De lanen die naar alle richtingen liepen boden een
zogenaamd 'point de vue' met uitzichten op de Nicolaaskerk van Denekamp, Austieberg,
Bentheim en Plechelmustoren van Oldenzaal.
Het pad loopt op een gegeven moment achter een bankje bij een vijver langs en gaat ook
nog een stukje langs de Dinkel. Uiteindelijk kom je uit bij een hekje, na passeren RD
blijven lopen.
Passeer bord bebouwde kom Beuningen en ga aan het eind LA.
Blijf deze straat volgen en loop voorlangs de kerk en Restaurant Sterrebos. Blijf nog
steeds RD lopen en ga na passeren van de basisschool RA: Lomanskamp.
Ga dan al snel LA, het smalle verharde pad op langs de boerderij.
Blijf het pad volgen tot het eind (ter hoogte van een Mariakapel) en ga hier LA.
Negeer de 1e weg naar rechts: Austiebergweg.
De 55 meter hoge Austieberg behoort tot het noordelijk deel van het stuwwalcomplex
Enschede-Oldenzaal, waartoe ook de 85 meter hoge Tankenberg behoort. Dit
stuwwalcomplex is ontstaan tijdens het Saalien. De Austieberg heeft zn naam ooit
gekregen omdat nabij de top een bron ligt. Austie is een samenvoeging van Au (van
Aqua) en Stie (Twentse woord voor 'plek'). Helaas is het sinds 2018 niet meer mogelijk
over de Austieberg te wandelen.
Negeer de Harbertweg naar links en ga de 1e weg RA: Achtermaatsweg.
Op 4-sprong met verharde weggetjes RD.
Aan het eind (op de Veldweg) LA.
Het is zeker de moeite waard om hier eerst nog even RA te gaan naar het 300 meter
verderop in het bos gelegen gelegen bijzondere Rustpunt in een pipowagen. Je kunt er
iets drinken (zelfservice) en zowel binnen als buiten zitten. Keer daarna terug naar dit
punt van de route.
- (3)
Aan het eind op de Beuningerstraat RA en dan al snel de 1e weg LA: Beverborgsweg.
1e weg LA: bij groen bord Het Meuleman
Na een aantal bochten kom je uiteindelijk bij een erf met schuren en links een brievenbus
met huisnr 9. Ga hier LA tussen de twee schuren door en loop het onverharde pad op. Dit
pad gaat al snel over in een akkerpad.
Het pad gaat op een 3-sprong met rechts een hek en een bordje doodlopende weg, met
een bocht naar links richting de boerderij.
Ter hoogte van de schuren van de boerderij naar rechts en vervolgens rechtdoor lopen
over het erf waarna je op een weggetje komt met aan weerszijden bomen.

Je komt uit op een breed zandpad met fietspad, bij Rp L72, ga hier RA. Bijna aan het
eind van het pad staat aan de rechterzijde een informatiebordje over een Landweer.
Op verschillende plekken in Twente (vooral in het grensgebied) tref je zogenaamde
'landweren' aan: opgehoogde wallen, met voorlangs diepe greppels. Ze werden vanaf
1200 aangelegd als verdediging tegen roofzuchtige bendes en legers. Veelal op
bestaande hoogtes in moerasgebied en op strategische plekken. Zo had men niet alleen
goed zicht op eventuele aankomende vijanden maar tevens een verdedigingslinie.
Op verharde weg RA.
Na passeren van de brug over de Dinkel direct LA en vervolgens het smalle pad op gaan
achter het bankje. Je moet dan een hekje door.
- (4)
Het smalle pad (dat al snel langs de Dinkel loopt) blijf je volgen.
Nadat het pad een bocht naar rechts heeft gemaakt komt het uit bij een iets verhoogd
pad waar ook routepaaltjes staan, ga hier LA.
Blijf ook nu almaar het pad
- dat op meerdere plekken pal langs de Dinkel loopt
- volgen. Het terrein waar struikjes en boompjes worden gekweekt kun je ook gewoon,
het pad volgend, oversteken om de route te vervolgen.
Even later loop je weer langs de Dinkel en langs de Mauritsbrug. Ga uiteindelijk aan het
eind van het pad op een verharde weg RA.
- (5)
1e weg LA: Foksweg.
Blijf deze weg volgen tot je uitkomt bij een voorrangsweg: Oude Dijk. Ga hier LA en loop
even verderop het tunneltje door.
Na passeren tunnel LA: Everwijnstraat.
Blijf nu RD lopen waarna je aan het eind van de straat weer uitkomt bij het aan de
linkerzijde gelegen Natura Docet, het startpunt van deze route.
Praktische informatie
Start
Parkeerplaats Museum Natura Docet - Wonderryck Twente
Adres: Oldenzaalsestraat 39, 7591 GL Denekamp
Afstand
rondwandeling van 16 km die rond Beuningen deels over verharde weggetjes gaat.
Horeca
bij start Brasserie van het museum, dagelijks geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur en in
het weekend van 12.00 tot 17.00 uur. En op meerdere plekken langs de route zoals op
Landgoed Singraven en in en bij Beuningen.
Openbaar vervoer
Vanaf station Oldenzaal lijn 62

Achtergrondinformatie
Rondwandeling door een genoeglijk en rustig buitengebied, waar het riviertje de Dinkel al
meanderend een weg zoekt. Beuningen is een van oudsher agrarisch gebied met
verspreid liggende oude boerenerven. Het ligt op de uitloper van het stuwwalgebied van
Oldenzaal met de in de gemeente Losser gelegen Hakenberg en de Austieberg. Deze
laatste majestueuze Austieberg passeer je halverwege de wandeling.

Truus Wijnen, Tukker in hart en nieren, heeft al de Twentse wallen beklommen en de
mooiste van deze wandeltochten heeft ze in de wandelgids 'Wandelen op de Twentse
Wallen'. Deze wandelgids is uitgegeven bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig
(www.gegarandeerdonregelmatig.nl).

