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Vertrek (na bezoek aan Singraven) vanaf het ter-

rein en ga linksaf: Schiphorstdijk. Volg LF14a. 

Blijf bij fietsknooppunt (15) de Schiphorstdijk 

volgen naar  (14). Sla hier linksaf: Kanaalweg Z.Z. 

Steek bij de eerstvolgende brug aan de rechterhand 

het kanaal over en vervolg de weg langs het kanaal 

aan de noordzijde via Kanaalweg N.Z. Neem de 

eerstvolgende weg rechtsaf: Sluisweg. Aan de 

Sluisweg ligt links in het bosje de Hunenborg 

(GPS coördinaten: 52.3856940, 6.9319440). 

Tijdens een bezoek zie je nog twee afzonder-

lijke, met elkaar verbonden verdedigingswerken. 

Op deze locatie staat geen bord met toelichting 

maar wordt van 10.30-11.30 uur de NKS Archeo 

Masterclass gehouden door Ben Olde Meierink 

en Diana Spiekhout. Fiets na het bezoek terug de 

brug over het kanaal over. Ga rechtsaf: Kanaalweg 

Z.Z. Ga bij eerste afslag linksaf: Broekweg. Ga bij 

eerstvolgende kruising linksaf: Laarweg. Volg nu 

(50) > (51) > (56) > (57) > (22). Ga hier linksaf: 

Hakenbergweg. Al vrij snel is aan de rechterhand 

nr. 16, Hakenberg. Stop hier voor een bezoek.

Fiets na het bezoek verder op de Hakenbergweg. 

Fiets deze weg helemaal uit. Ga aan het einde 

rechtsaf: Veldweg. Neem de eerste weg linksaf: 

Achtermaatsweg. Fiets deze weg helemaal uit. Ga 

dan linksaf: Paanderdijk. Bij eerste weg rechts 

ga hier rechtsaf: Harberweg. Ga aan het einde 

linksaf: Beuningenstraat naar (52). Ga bij (52)

linksaf en volg nu LF14a tot aan (54) > (17). Ga 

bij de kruising met de Molendijk linksaf (niet 

richting (17) maar terug naar het startpunt.

Fietstocht: 19 km. 

ROUTE TWENTE 2
Fietstocht 19 km, met 3 bezoekjes van gemiddeld 30 minu-

ten: duur ca. 2,5 uur. Met Archeo Masterclass ca. 30 minuten 

langer.

STARTPLAATS

Parkeerplaats bij Singraven

ADRES

Molendijk 37, 7591 PT Denekamp

U KOMT LANGS

Singraven, archeologische kasteelvindplaats Hunenborg, 

Hakenberg

BRT Achtergrondkaart © Kadaster/OpenStreetMap (CC-BY-SA 3.0).

   

47

14

15

54

52

22

57

56

51

50

HUNENBORG

SINGRAVEN

HAKENBERG

START

ROSSUM

DENEKAMP

LEGENDA

  locatie open

  locatie niet open

 archeologische locatie

FOTO HET HAKENBERG 17


