
33 km
17 km heen en

16 km terug

T E X T I E L M U S E U M 
B O C H O L T

Fietsroute



Start
receptie Vakantiepark De Twee Bruggen

1 ◄ U verlaat het vakantiepark via de parkeerplaats 

bij de receptie en gaat linksaf, de Meenkmolenweg 

op. 

2 ► U gaat de eerste weg rechtsaf, de Wissinkweg.

3 ◄ Verderop gaat u het pad in dat schuin 

naar links gaat, bij het bord ‘einde 

grondwaterbeschermingsgebied.’

4 ◄ U volgt nu dit slingerende pad en bij de 

driesprong gaat u linksaf. 

5 ▲ U volgt nu de weg en houdt links aan. U volgt 

nu het bordje ‘naar fietstunnel’. Na ± 250 meter 

ziet u het begin van een fietspad dat via een 

tunneltje onder de weg doorgaat. U gaat door deze 

fietstunnel.  

6 ◄ Wanneer u uit de tunnel komt gaat u linksaf, de 

Brinkeweg. 

7 ▲ U fietst nu door de kern van Miste en komt langs 

een basisschool. 

8 ► Bij de splitsing gaat u rechts, de 

Binnenboomweg richting Haart. 

9 ◄ Bij de vijfsprong gaat u linksaf, de Huttenweg nr. 

12-14. Dit is een betonplaten weg.   

10 ▲ Na de spoorwegovergang gaat de Huttenweg 

over in de Kotmansweg.  

11 ▲ U steekt de Heenkamppieperweg over. 

12 ► Bij de T-splitsing met knooppunt 24 gaat u 

rechtsaf, dit is de Bosweg.  

13 ◄ U fietst de Bosweg helemaal uit en komt uit op 

een verharde weg bij paddenstoel 22571. Hier gaat u 

rechtsaf richting Aalten.  

14 ▲ In de eerstvolgende bocht gaat u rechtdoor 

de klinkerweg op richting Aalten. Dit is de 

Boomkampweg.  

15 ◄ Na 700 meter komt u over de Haartse 

Waterleiding en daarna gaat u meteen linksaf, 

richting knooppunt 32 en de Groene Grens. 

16 ▲ U gaat tussen de rood-witte hekken door. U 

passeert de grens en bent in Duitsland. De weg 

heet nu ‘Am Landgraben’. Dit is een asfaltweg die 

richting Dinxperlo & Aalten gaat. 

17 ► U fietst deze weg uit en komt uit bij een grotere 

weg tegenover huisnr. 100, de Winterswijker Strasse. 

U gaat het grindpad vóór deze weg rechtsaf. 

18 ▲ Het grindpad gaat over in een geasfalteerd 

fietspad. U blijft dit fietspad langs de Winterswijker 

Straße volgen tot u na ± 2 km in het dorpje Barlo 

bent. 

19 ▲ Wanneer u in het dorpje Barlo komt gaat het 

fietspad over in een klinkerpad.  

20 ◄ Bij de kruising, net na de kerk, gaat u linksaf 

richting Rhede. 

21 ► Vlak voor het tankstation gaat u rechtsaf, de 

Große Allee. Vervolgens gaat u meteen weer 

rechtsaf, ook de Große Allee. 

22 ▲ De Große Allee wordt een woonerf en daarna 

weer een asfaltweg. 

23 ► Nadat u het woonerf heeft verlaten gaat u in de 

eerstvolgende bocht rechtsaf een fietspad op. Aan 

uw rechterhand ziet u al snel een picknicktafel met 

3 bankjes. 

24 ▲ U steekt na 800 meter de asfaltweg over en gaat 

verder op het fietspad richting Bocholt (7,3 km).  

25 ▲ Het fietspad komt na 2 km uit bij een klinkerweg. 

Deze steekt u over en vervolgens gaat u rechtdoor 

het grindpad op. 

26 ▲► U steekt een verharde weg over en daarna 

komt het grindpad uit bij een brede asfaltweg. Hier 

gaat u rechtsaf. 

27 ▲ U komt uit bij een rotonde. Deze steekt u over 

en u vervolgt uw weg op het fietspad langs de 

Blücherstraße.   

28 ▲◄ U fietst nu Bocholt in. Blijf de weg volgen tot u 

bij een stoplicht komt. Aan de overkant van de weg 

ziet u restaurant Odysseus. U steekt recht over en 

gaat vervolgens linksaf. Dit is de Münsterstraße.   

29 ► U gaat de eerste weg rechtsaf, de 

Königsmühlenweg. 

30 ▲ Aan het eind van de Königsmühlenweg gaat 

u rechtdoor het fietspad op (tussen de wit-rode 

hekjes).

31 ▲ Na het bruggetje gaat u rechtdoor. U komt nu op 

de parkeerplaats van het textielmuseum uit.   

Fietsroute van De Twee Bruggen naar Textielmuseum Bocholt

 17 km heenweg



Start
Textielmuseum Bocholt Uhlandstraße

1 ◄ Wanneer u in de richting van het bruggetje bij 

de ingang van het museum kijkt, gaat u linksaf het 

fietspad langs het waterstroompje. 

2 ◄ Na 40 meter gaat u rechtsaf het bruggetjes over.  

3 ▲U blijft dit pad 700 meter volgen. U houdt de 

rivier de AA-Strang aan uw linkerhand. 

4 ► U komt uit bij een grotere weg, de Theodor-

Heuss-Ring. U gaat hier rechtsaf richting 

Winterswijk en Aalten.

5 ▲◄ Bij de stoplichten steekt u recht over en 

vervolgens gaat u bij het zelfde kruispunt linksaf, 

ook weer via de stoplichten. U komt nu op de 

Osterstraße (richting Markt/Hirtr. Rathaus). 

6 ►Na 50 meter gaat u rechts (met de bocht mee).  

De weg heet nu de Langenbergstraße. 

7 ► Na 20 meter gaat u rechtsaf, de Ostmauer.    

8 ► Bij de kruising met de Weberstraße (vlak voordat 

u een woonerf op gaat) gaat u rechtsaf richting de 

stoplichten.

9 ▲ U steekt de Ostwall bij de stoplichten recht over 

en gaat rechtdoor tussen de rood-witte paaltjes. De 

weg gaat nu over in een stenen weg, Im Bollwerk.  

10 ► Aan het eind van deze weg gaat u rechtsaf, het 

fietspad langs een bredere weg. Dit is de Stenerner 

Weg. Aan uw linkerhand ziet u een parkje.  

11 ◄ U gaat de eerste weg links, de Kuckuck Straße. 

12 ▲ U komt uit bij de Adenauerallee. Hier steekt u 

schuin naar links over en fietst u de Freiheitstraße 

in. 

13 ► Bij de T-splitsing gaat u rechtsaf. Dit is de 

Hemdener Weg.

14 ▲ U volgt de Hemdener Weg zo’n 2,5 km. Hierbij 

gaat u ook recht over een rotonde. Vervolgens gaat 

u richting Hemden en komt u langs Erlebnisbad 

Bahia.  

15 ◄ Vlak na Erlebnisbad Bahia komt u bij een 

splitsing met de Alte Aaltener Straße en de 

Kollbeckersstegge. U gaat linksaf, de Alte Aaltener 

Straße. 

16 ▲  U fietst de Alte Aaltener Straße helemaal uit, dit 

is 3,5 km. U komt hierbij door het dorpje Hemden 

en daarna steekt u nog de Hemdener Ringstraße 

over.  

17 ◄ Aan het eind van de Alte Aaltener Straße gaat 

u bij de T-splitsing linksaf, de Kreuzkapellenweg 

richting Dinxperlo en Aalten.  

18 ► Na 400 meter gaat u bij knotenpunkt/knooppunt 

29 rechtsaf het grindpad op richting Aalten.     

19 ▲► U gaat rechtdoor langs het picknickbankje. 

U fietst nu de grens over. U gaat nu rechtsaf, de 

Veenhuisweg richting Haart. 

20 ▲ U volgt de Veenhuisweg 3 km en kruist 

achtereenvolgens de Driehonderdmeterweg, 

Slaadijk, Kroondijk, Kriegerdijk, en Huiskermatedijk.

21 ◄ Aan het eind van de weg komt u op de Bosweg, 

hier gaat u linksaf. 

22 ► De Bosweg komt uit bij de Haartseweg. Hier gaat 

u rechtsaf. 

23 ▲ U volgt de Haartseweg 2 km. U komt door de 

kern van buurtschap de ‘Haart’ en daarna wordt 

de Haartseweg de Haartweg. U komt uit bij 

Steakhouse Vivaldi. 

24 ◄ U gaat hier het spoor over en vervolgens linksaf, 

de Halteweg. 

25 ▲ De Halteweg fietst u helemaal uit. 

26 ► U gaat rechtsaf, het fietspad op dat naast de 

Misterweg loopt. 

27 ◄ U gaat vrijwel meteen linksaf, de 

Meenkmolenweg op. 

28 ◄ Aan uw linkerhand ziet u nu het vakantiepark 

liggen.

Fietsroute van Textielmuseum Bocholt naar De Twee Bruggen

 17 km terugweg


