Flamingoroute
450 km
Gronau

Enschede

NL

58 km
Haaksbergen
20 km

Eibergen

Kasteelen, burchten, watermolens – door parken en oude bossen
7 daagse fietstocht door
het zuiden van de flamingoroute
Dag 1: Start in Winterswijk, Watermolen Berenschot
en natuurbos Bekendelle*, boekenstad Bredevoort,
windkorenmolen “4 Winden”, openluchtmuseum en
pannenkoekenhuis “Erve Kots”, kaasmakerij Weenink.
Overnachting in Vreden-Zwillbrock (ca. 51 km).
Dag 2: Biologische Station Zwillbrock, barokkerk en
Zwillbrocker Venn* met flamingokolonie, Vreden, pottenbakkerij Erning in Stadtlohn. Overnachting in Gescher (ca. 32 km).
Dag 3: Klokkenmuseum, venengebieden Kuhlenvenn*
en Fürstenkuhle*, dorp Hochmoor, sportkasteel in
Velen, Ramsdorf, Forellenfarm Wolter.
Overnachting in Borken-Gemen (ca. 50 km).
Dag 4: Waterkasteel Gemen, Sternbusch, heestertuin Weseke, heemkundehuis en apothekerstuin, binnenstad van Borken, Huis Döring.
Overnachting in Borken-Gemen (ca. 45 km).
Dag 5: Vrijetijdspark Pröbsting met klimbos en herenhuis, recreatiegebied Haus-Rheder-Busch en burcht/
slot Rhede, bonbonfabriek, medicijn- en apothekersmuseum, Dingdener Heide*, bioboerderij Rülfing.
Overnachting in Bocholt (ca. 35 km).

Tag 7: St. Vituskerk in Südlohn, Huis Lohn, Menkemolen, St. Felicitaskerk en Hamalandmuseum in Vreden,
recreatieplas ’t Hilgelo (ca. 53 km).
Einde van de fietstocht in Winterswijk
(Totale lengte ca. 251 km).
Wij bieden:
• 6 x overnachting in prima middenklassehotels
• 6 x uitgebreid ontbijtbuffet
• 6 x diner, 3-gangen-menu
• Entree in de “Picker”-tuin
• Rondleiding windkorenmolen “4 Winden”
• Openluchtmuseum “Erve Kots”
• Proeverij kaasmakerij Weenink
• Entree Biologische Station Zwillbrock
• Bezoek pottenbakkerij Erning
• Entree klokkenmuseum
• Rondleiding sportkasteel Velen
• Proeverij bonbonfabriek Große-Bölting
• Entree medicijn en apothekersmuseum
• Rondleiding en proeverij bioboerderij Rülfing
• Entree Textielmuseum
• Entree Hamalandmuseum
• Begroetingsdrankje “Borksken Wind”
• Fietsroutekaarten en programmabeschrijving
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halfpension € 525,- · Zonder halfpension € 419,-

lohn-Oeding (ca. 25 km).

Fietshuur per persoon/dag € 8,- Electrische fietsen op aanvraag mogelijk.

Toeslag eenpersoonskamer € 95,Bagagevervoer optioneel voor de groep € 195,Deelname van minimaal 4 personen (minder dan 4 personen op aanvraag)

D

16 km

Organisatie
Naast de komst per auto is het ook mogelijk met de
trein naar Ahaus, Borken of Gronau te reizen. Van daar
uit rijden in de periode van 1 mei tot en met 3 oktober
bussen met fietsvervoer die U ook naar beginpunten op
de Flamingoroute kunnen brengen.
www.kreis-borken.de/fietsenbus
Tegen kostprijs kan ook een transfer
naar uw hotel georganiseerd worden.

Biologische Station Zwillbrock e.V.
Zwillbrock 10 | D-48691 Vreden
Telefoon 0049-2564-98600
info@bszwillbrock.de
www.bszwillbrock.de

www.flamingoroute.com

Flamingoroute
Routealternatieven

Achterhoek
Twente
Westmünsterland

Prijs per persoon op tweepersoonskamer,

Dag 6: Westfaals Textielmuseum, historisch raadhuis
Bocholt, venengebied Burlo-Vardingholter Venn*,
klooster Mariengarden Burlo. Overnachting in Süd-

40 km
Legden

24 km

33 km
Bocholt
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25 km

In samenwerking met de toeristische organisaties van de regio’s
Achterhoek (Aalten, Berkelland, Oost-Gelre, Winterswijk), delen
van de “Hohe Mark Westmünsterland” (Bocholt, Borken, Rhede,
Velen), Twente (Enschede, Haaksbergen), en Westmünsterland
(Ahaus, Gescher, Gronau, Heek, Legden, Schöppingen, Stadtlohn,
Südlohn, Vreden)

Welkom op de Flamingoroute

In het land van de flamingo’s

Langs de grens – griezelig moeras en schrale heide

zichttorens en informatieborden is aangelegd, heeft

3-daagse fietstocht door het mooiste deel van de Fla-

7 daagse fietstocht door het noorden

voor ieders smaak iets te bieden. De flamingo neemt

mingoroute: van de “roze gasten” bij de kokmeeuwen-

van de flamingoroute

U mee en leidt U door de regio`s Westmünsterland (D),

kolonie in het Zwillbrocker Venn* gaat de rit over ty-

Achterhoek (NL) en Twente (NL). Naast de talrijke, ono-

pisch Hollandse paadjes, o.a. door het moerasgebied

Dag 1: Start in Enschede, Textielgeschiedenis, Schot-

der Moor* en Aamsveen (ca. 25 km).

vertroffen natuurgebieden kunnen ook mooie dorpen en

Haaksbergerveen* en het Witte Veen* met de primitieve

se Hooglanders Witte Veen* en landhotel Haarmühle,

Einde van de fietstocht in Enschede.

regionale bijzonderheden bekeken worden.

Schotse Hooglanders tot aan het romantische molen-

Haaksbergse Veen* en Buurse zand*. Overnachting in

(Totale lengte ca. 278 km).

landschap aan de Berkel en de Buurser beek. Wie nog

Haaksbergen (ca. 58 km).

De 450 kilometer lange Flamingoroute, die langs uit-

iets van de goede oude tijd wil zien, moet een omweg

* Natuurinformatie
Het Biologische Station Zwillbrock biedt U tips voor
de routeplanning en geeft inleidende informatie over
de natuur en natuurbescherming in de grensstreek.
Speciale arrangementen als Rangertouren in het
Zwillbrocker Venn of wandelingen met een gids in
de moeras en heidegebieden en vochtige weilanden
kunnen tegen een meerprijs worden geboekt.

Beste reistijd
Het hoogseizoen van de Flamingoroute duurt vanaf de
lente tot in de herfst. De lente biedt de beste mogelijkheden om de planten- en dierenwereld waar te nemen.
Deze begint al eind februari, wanneer de wulpen met
luid gejodel hun broedterritoria in de vochtige graslanden innemen. In maart keren de flamingo´s vanuit hun
winterkwartieren terug naar het Zwillbrocker Venn,
waar ze meestal tot in juli blijven. Erg mooi is ook de tijd
wanneer de heide bloeit, van eind juni tot in de herfst.

maken naar de gerestaureerde stoomlocomotieven van
de Haaksbergse Museumspoorweg of een bezoek brengen aan de indrukwekkende barokkerk van Zwillbrock.
Start en finish van deze tocht is in Vreden-Zwillbrock
(Lengte van de tocht circa 104 km.)
Wij bieden:
• 2 x overnachting in prima middenklassehotel
• 2 x uitgebreid ontbijtbuffet
• 2 x diner, 3-gangen-menu
• Begroeting met “Meeuwenkak”
• Rondleiding met gids door het Biologische Station
• Introductie in het beschermde natuurgebied
Zwillbrocker Venn
• Hartige broodmaaltijd bij de veenremise
• Koffietafel in de “Haarmühle”
• Entree Hamalandmuseum
• Fietsroutekaart en programmabeschrijving

Dag 7: Rock ’n Popmuseum en Schepersmolen,
venen en heidegebieden in het Amtsvenn/Hundfel-

Dag

2:

bergen,

Historische
Oostendorper

stoomlocomotieven
watermolen

en

HaaksMallumse

molen in Eibergen, Overnachting in Vreden-Zwillbrock
(ca. 38km).

Wij bieden:
• 6 x overnachting in prima middenklassehotels
• 6 x uitgebreid ontbijtbuffet
• 6 x diner, 3-gangen-menu
• Schotel met diverse soorten ham Haarmühle

Dag 3: Biologische Station Zwillbrock, Barokkerk en

• Bezichtiging watermolen

Zwillbrocker Venn* met flamingokolonie, Hamalandmu-

• Entree Spoorwegmuseum

seum in Vreden. Overnachting in Stadtlohn (ca. 30km).

• Entree Biologische Station Zwillbrock

Dag 4: Pottenbakkerij Erning, Liesner Wald en waterkasteel Haus Egelborg in Legden, vrijetijdspark Dorf
Münsterland, barokke waterkasteel in Ahaus.
Overnachting in Ahaus (ca. 36 km).

• Entree Hamalandmuseum
• Bezoek pottenbakkerij Erning
• Bezoek klompenmakerij
• Entree Rock ’n Popmuseum
• Koffietafel Schepersmolen

Dag 5: Klompenmakerij in Wessum, Düstermolen

• Begroetingsdrankje

Legden en kloosterdorp Asbeck met kloosters-

• Fietsroutekaart en programmabeschrijving

laapzaal, pelgrimsoord Eggerode en kunstenaarsdorp Schöppingen. Overnachting in Schöppingen

Preis per persoon op tweepersoonskamer

(ca. 45 km).

en halfpension € 495,-

Prijs per persoon in tweepersoonskamer vanaf € 185,00

Dag 6: Burchtmannenhuizen in Nienborg en museum-

Toeslag eenpersoonskamer € 30,00

sacademie in Heek, natte graslanden Füchte Kallen-

Fietshuur per persoon/dag € 8,00 / Electrische fietsen op aanvraag mogelijk

beck* en Ammerter Gräberfeld*.

Deelname van minimaal 4 personen (minder dan 4 personen op aanvraag)

Overnachting in Gronau-Epe (ca. 46 km).

Zonder halfpension € 376,Toeslag voor eenpersoonskamer € 74,Bagagevervoer optioneel voor de groep € 190,Fietshuur per persoon/dag € 8,- Electrische fietsen op aanvraag mogelijk.
Deelname van minimaal 4 personen (minder dan 4 personen op aanvraag)

