
Informatie over bijzondere uitstapjes, regionale lekkernijen, camperplaatsen en campings

E-Bikes: Fietsen met  
 " ingebouwde wind in de rug"

In Warendorf en omgeving is zoveel 
te zien, waarom niet een 
nachtje blijven?

Op www.kreis-warendorf.de/unterkunft kunt u 
kiezen uit meer dan 90 accommodaties. Met het 
uitgebreide keuzemenu is het heel gemakkelijk om 
een hotel of vakantiewoning te vinden. 
Wilt u een hotel waar uw hond ook van harte welkom is? Of 
waar fietsers in de watten worden gelegd? Liever een gemoedelijk 
Landhaus waar u kunt genieten van de gastvrijheid en stevige 
Duitse kost? Of toch dat viersterrenhotel in de stad, met 
mediterrane keuken en uitstekende wijnkaart?

Wilt u liever persoonlijk advies? Bel met onze deskundige 
medewerkers bij de toeristische boekingskantoren in 
Warendorf +49 (0)2581 545454 of Telgte +49 (0)2504 690100. 

Potts Brauerei in Oelde

Al bijna 250 jaar staat brouwerij Potts voor ambachte-
lijke brouwkunst. Kijk hoe de brouwers hun werk doen 
en beleef brouwkunst in al haar aspecten in het 
Georg-Lechner-Biermuseum, de Gesaris Brunnenkino 
en Potts Schatzkammer. www.potts.de

Direct bij u 
    in de buurt!

In het noorden wachten landelijke idylle, statige boerderijen 
en historische plaatsjes op u. In het zuiden trekken musea, 
kastelen en traditierijke bierbrouwerijen bezoekers aan. 
Vanaf de heuvels van de “Beckumer Berge” reikt het 
uitzicht tot aan de horizon en verder. Wat fietsen betreft 
weten de mensen hier precies wat u nodig heeft. Kortom: 
een schitterend landschap en gastheren en -vrouwen die  
u van harte welkom heten. Bent u op zoek naar rust en 
ontspanning, in combinatie met cultuur? Plant u een 
meerdaagse fietstocht samen met vrienden? Houdt u van 
ongerepte natuur en goede service? Tijdens een pauze 
genieten van de regionale keuken? Op zoek naar een route 
voor het hele gezin? Dan bent u hier aan
het juiste adres!

Hier in de regio heet de fiets “Leeze” en een idyllisch fietspad is een 
“Pättken”. Daarbij opgeteld frisse lucht, weinig hellingen en een 
ontzettend mooi groen landschap. De “vakantiehemel” hier is 
hoog en wijds en een prachtige coulisse voor het mozaïk van 
weilanden, bossen en walheggen – dit doet u denken aan een 
groot park, of niet? En precies dat is de reden 
voor onze naam. 

Hartelijk 
      welkom

Droomvakantie 
 in het fietsparadijs

Lekker slapen Hier kunt u wat beleven - insidertips 
  voor een onvergetelijk verblijf 

NR. ADRES UITSTAPJE INFO

11 Up’n Hoff – Everswinkels 
Mitmach Museum 
Wester 31 
D-48351 Everswinkel 
Tel. 0049 (0)2582 669313 
www.everswinkel.de

Boerengeschiedenis beleven inclusief 
rondleidingen. Actiedagen in zomer. 
Meedoe-activiteiten zoals “Van graan 
tot brood”.  
Voor groepen op aanvraag mogelijk.

12 Vitusbad en Saunadorf 
Alverskirchener Str. 29  
D-48351 Everswinkel  
Tel. 0049 (0)2582 88680 
www.vitus-bad.de  
www.vitus-saunadorf.de

Waterpret voor groot en klein – met 
zwembad, avonturenbad, kinderbadjes, 
belevenispromenade, buitenbad, Kneipp- 
bassin, massagenozzles en bistro. De 
dag eindigt perfect in het saunadorp.  
Openingstijden: zie internet of bel met 
het Vitusbad. 

13 St. Ida Wallfahrtsbasilika 
Kirchplatz 1 
D-59510 Lippetal-Herzfeld 
Tel. 0049 (0)2923 980-228 
www.sankt-ida.de

De heilige Ida liet in 790 de eerste kerk 
in Herzfeld bouwen. Tegenwoordig 
kunnen de fundamenten van deze kerk 
en het graf van Ida hier in de crypte 
worden bewonderd. Handig: Schloss 
Hovestad en zijn baroktuin zijn een- 
voudig via het “Idenpatt” bereikbaar. 
Openingstijden: overdag 

14 Waterslot “Haus Assen”
Assenweg 1
D-59510 Lippetal-Lippborg
Tel. 0049 (0)2527 919990
www.haus-assen.de
  

De geschiedenis van waterslot “Haus 
Assen” gaat terug tot in de 14e eeuw. 
Het huidige renaissance slot werd in 
1564 door bouwheer Laurenz von 
Brachum gebouwd. Openbare rond- 
leidingen vinden maandelijks plaats. 
Rondleidingen voor groepen op 
aanvraag. 

15 Blik over de tuinmuren 
Am Rathaus 1 
D-48346 Ostbevern 
Tel. 0049 (0)2532 8210/11 
www.ostbevern-touristik.de

In Ostbevern openen particuliere 
tuinen hun poorten voor groepen en 
voor individuele reizigers (aanmelding 
a. u. b. bij Ostbevern Touristik). Al sinds 
1999 wordt in Ostbevern het Engelse 
idee van “open tuindagen” met een 
mooie fietstocht gecombineerd.

16 Museum der historischen 
Waschtechnik 
Schmedehausener Str. 6 
D-48346 Ostbevern 
Tel. 0049 (0)2532 8210/11 
www.ostbevern-touristik.de

Een echte insidertip: het museum van 
de historische wastechniek in Ostbevern- 
Brock. Ontdek hoe vermoeiend het 
wassen van kleding etc. in de 19e eeuw 
was. Toen was het bijna uitsluitend 
“vrouwenwerk”. 
Openingstijden: Zon- en feestdagen 
14–17 uur (1 april t/m 15 nov.) en op 
afspraak.

17 Vier-Jahreszeiten-Park 
Konrad-Adenauer-Allee 20 
D-59302 Oelde 
Tel. 0049 (0)2522 72830 
(Forum Oelde) 
www.Vier-Jahreszeiten-Park.de

In 2001 vond in Oelde de jaarlijkse 
tuinbouwtentoonstelling van Noordrijn- 
Westfalen plaats. Tegenwoordig wordt 
het terrein gebruikt als een groot park 
voor de bewoners van Oelde en alle 
geïnteresseerde bezoekers. Park en 
tuinen nodigen uit om even te 
ontspannen. Het kindermuseum, het 
parkbad en talrijke speeltuinen nodigen 
kinderen uit om naar hartelust te 
spelen. 
Openingstijden: dagelijks van 9.30–19 uur

18 Historische Höhenburg 
Stromberg 
Burgplatz 2 
D-59302 Oelde-Stromberg 
Tel. 0049 (0)2522 72800 
(Forum Oelde) 
www.burgdorf-stromberg.de

Zo’n duizend jaar geleden bouwden de 
bisschoppen van Münster deze burcht 
als bescherming. Met Paulustoren, 
kasteleinshuizen en kerk. Ieder zomer 
worden de trappen van de Kreuzkirche 
een podium voor het openluchttheater. 
Openingstijden: buitenbezichtiging 
altijd mogelijk

19 Schloss Harkotten – von Korff 
Harkotten 2 
D-48336 Sassenberg-Füchtorf 
Tel. 0049 (0)5426 2638 
www.schlossharkotten.de

Deel van het dubbele kastelencomplex 
Harkotten: café en restaurant, kasteel- 
winkel en aantrekkelijke evenementen, 
rondleidingen op aanvraag. 
Openingstijden: buitenbezichtiging 
altijd mogelijk

20 Recreatiegebied Feldmark 
Feldmark (navigatie: Heidestr.) 
D-48336 Sassenberg 
Tel. 0049 (0)2583 309-0 (Stadt) 
www.sassenberg.de

Meer met strandbad. Zeilen, surfen en 
waterfietsen. Sportveld, bbq-hut, 
wandelpaden, avonturenspeeltuin, 
kneippbaden, campings en bungalows. 
Openingstijden: altijd toegankelijk

21 SwinGolf Münsterland  
bij Landhotel Bartmann 
Bracht 3 
D-48324 Sendenhorst 
Tel. 0049 (0)2526 1228 
www.landhotel-bartmann.de 

Een 8 hectare en 16 banen grote SwinGolf- 
baan nodigt u uit om te swin-golfen.  
Dit is golfen voor iedereen – zonder 
voorkennis en etiquette. SwinGolf is de 
ideale sport voor het hele gezin! 
Openingstijden: april t/m oktober, dage- 
lijks vanaf 10 uur (tot zonsondergang)

22 Erlebnisbrennereien 
Sendenhorst 
Alter Postweg 36  
D-48324 Sendenhorst 
Tel. 0049 (0)2526 2830 
www.erlebnisbrennereien-
sendenhorst.de

Leer tijdens een fabrieksrondleiding 
interessante wetenswaardigheden over 
de Münsterlandse jenever (“Korn”) en 
de 140 jaar oude geschiedenis van de 
stokerijen in Sendenhorst. Na de rond- 
leiding kunt u de sterke dranken proeven. 
(Toegangsweg voor bussen alleen via de 
Hoetmarer Straße over de Alte Postweg) 
Openingstijden: rondleidingen voor 
groepen (vanaf 7 personen) na tele- 
fonische afspraak

NR. ADRES UITSTAPJE INFO

23 RELÍGIO – Westfälisches 
Museum für religiöse Kultur 
Herrenstraße 1–2 
D-48291 Telgte 
Tel. 0049 (0)2504 93120 
www.museum-religio.de

RELÍGIO – Het Westfaals museum voor 
religieuze cultuur toont de religieuze 
tradities van de mensen uit Westfalen. 
In een grote aanbouw kunt u het Telgter 
hongerdoek van 1623 bewonderen.  
Openingstijden: di t/m zo 11–18 uur, 
speciale openingstijden op feestdagen

24 Wallfahrtskapelle 
Kardinal von Galen Platz 9 
D-48291 Telgte 
Tel. 0049 (0)2504 93 231-11 
www.st-marien-telgte.de

De “Wallfahrtskapelle” (bedevaartskapel) 
herbergt de Pietà van Onze-Lieve-Vrouw  
van Smarten (1370). De eerste steen 
voor deze barokkapel werd gelegd door 
de prins-bisschop Christoph Bernhard 
von Galen.  
Openingstijden: dagelijks van ’s 
morgens tot ’s avonds

25 Wasserschloss Crassenstein 
Am Schloss 1 
D-59329 Wadersloh 
www.wadersloh.de 

De waterburcht Crassenstein werd in 
1177 voor het eerst vermeld en in 1636 
als kasteel herbouwd in de stijl van de 
Lippe-renaissance. Vandaag nodigen 
aantrekkelijke wandelpaden uit het 
gebied rond om het kasteel te ontdekken. 
Openingstijden: De burcht is privé bezit en  
dus alleen vanaf een afstand te bekijken.

26 Museum Abtei Liesborn 
Abteiring 8 
D-59329 Wadersloh 
Tel. 0049 (0)2523 98240 
www.museum-abtei-liesborn.de

Deze voormalige benedictijnse abdij is 
tegenwoordig tentoonstellingsruimte 
voor profane en sacrale kunst van de 
middeleeuwen tot heden: altaarretabels 
van de meester van Liesborn, kruiscollec- 
tie, oude ambachten, wooncultuur, 
textiel. Gratis entree 
Openingstijden: di t/m vr 9–12 en  
14–17 uur, za & zo 14–17 uur 

27 Oude binnenstad van Warendorf 
met historisch centrum 
Markt  
D-48231 Warendorf 
Tel. 0049 (0)2581 545454  
www.warendorf.de

De idyllische oude binnenstad van 
Warendorf met haar middeleeuwse 
straten en meer dan 600 historische 
huizen. Romantische stegen, kleine 
winkels en gezellige restaurants. 
Boeken van rondleidingenis mogelijk  
bij de VVV. 

28 Nordrhein-Westfälisches 
Landgestüt Warendorf 
Sassenberger Straße 11 
D-48231 Warendorf 
Tel. 0049 (0)2581 63690 
www.warendorf.de

Het Nordrhein-Westfälische Landgestüt 
(stoeterij) is wereldberoemd bij paarden- 
fokkers. De hengstenparades vinden 
ieder jaar in de herfst plaats en zijn 
echte publiekstrekkers. Een hoogtepunt 
is het in Pruisische stijl gebouwde 
historische gebouwencomplex.  
Openingstijden: doorgaans tijdens de 
diensttijden ma t/m vr 8–12 uur en di 
t/m vr ook 15–17 uur, za 9–12 uur 

Ontspannen shoppen 
in gezellige stadjes
Winkelen in Duitsland is echt anders dan thuis. Maak er een gezellig 
dagje uit van. Slenter in alle rust door de stad en vind verrassende 
dingen. Na een middagje winkelen toe aan een pauze? Of u nu zin 
heeft in een lekker stuk Duitse taart met een kopje koffie of stevige 
Duitse “Hausmannskost”, hier heeft u volop keuze. 

De voetgangersgebieden van Ahlen, Beckum, Oelde en Warendorf 
hebben één ding gemeen: je kunt er gezellig winkelen in een mooie 
historische omgeving. Dwaal door middeleeuwse steegjes op zoek naar 
romantische plekken. Bewonder statige herenhuizen, indrukwekkende 
kerken en villá s van cementhandelaren die stille getuigen zijn van de 
vroegere industriële rijkdom. Ook een bezoek waard: de “Zechen-
kolonie” in Ahlen. Een soort tuindorp dat een eeuw geleden voor de 
mijnwerkersgezinnen werd gebouwd en nu een geliefde woonwijk is. 

Bij een geslaagde vakantie hoort ook lekker eten. Bij de 8 restaurants 
die zijn aangesloten bij ‘So schmeckt das Münsterland’ weet je zeker 
dat je gastvrij wordt onthaald in een gezellige ambiance, met eerlijke 
producten uit de eigen streek. De kok kent de boeren waar vlees, groen-
te en andere producten vandaan komen vaak persoonlijk. Omdat alle 
producten met het Münsterland-keurmerk uit de directe omgeving 
komen, zijn de transportwegen kort en is versheid gegarandeerd. En 
dat proef je! 

NR. STAD ADRES

29 Stadt Ahlen Markt, Oststraße, Weststraße  
D-59229 Ahlen 
www.ahlen.de

30 Stadt Beckum Markt, Weststraße,  
D-59269 Beckum 
www.beckum.de

31 Stadt Oelde Am Markt, Lange Straße 
D-59302 Oelde 
www.oelde.de

32 Stadt Warendorf Markt, Freckenhorster Straße, Münsterstraße 
D-48231 Warendorf 
www.warendorf.de

NR. RESTAURANT ADRES

33 Hotel-Restaurant 
Westfälischer Hof 

Weststraße 33 · D-59269 Beckum 
Tel. 0049 (0)2521 3369 
info@bei-kliewe.de · www.bei-kliewe.de

34 Landgasthof  
Zum Holtbaum 

Letter Straße 16 · D-48361 Beelen 
Tel. 0049 (0)2586 223 
www.holtbaum.de

35 Gasthof Willenbrink Hauptstraße 10 · D-59510 Lippetal 
Tel. 0049 (0)2527 208 
gasthof@willenbrink.de · www.willenbrink.de

36 Gasthof Mersbäumer Loburg 47 · D-48346 Ostbevern 
Tel. 0049 (0)2532 5180 
info@mersbaeumer.de · www.mersbaeumer.de

37 Gasthof  
Nordhaus-Lemkerberg

Winkelhorster Straße 17 · D-59329 Wadersloh 
Tel. 0049 (0)2520 93050 
info@nordhaus-lemkerberg.de 
www.nordhaus-lemkerberg.de

38 Landgasthaus  
Hohen Hagen

Zum Hohen Hagen 4 · D-59320 Ennigerloh 
Tel. 0049 (0)2522 2353 
info@hohenhagen.de · www.hohenhagen.de

39 Restaurant  
Haus Allendorf

Neuwarendorf 16 · D-48231 Warendorf 
Tel. 0049 (0)2581 2170 
info@haus-allendorf.de · www.haus-allendorf.de

40 Restaurant Landhotel 
Bartmann

Bracht 3 · D-48324 Sendenhorst 
Tel. 0049 (0)2526 1228 
info@landhotel-bartmann.de 
www.landhotel-bartmann.de

NR. ADRES CAMPERPLAATSEN INFO

41 Parkeerplaats aan het Parkbad Ahlen 
Dolberger Straße 66 
D-59229 Ahlen 
Tel. 0049 (0)2382 788249

4 plaatsen, dicht bij de binnenstad 
gelegen, stroom, watertoevoer en 
-afvoer

42 Parkeerplaats aan het zwembad 
Paterweg 4  
D-59269 Beckum 
Tel. 0049 (0)2521 950361 (zwembad)

3 plaatsen, water en stroom, leden 
van chemisch toilet mogelijk, dicht 
bij de binnenstad gelegen, onder- 
grond bestraat, gratis parkeren

43 Parkeerplaats aan het Erlbad 
Im Erlfeld 4 
D-48317 Drensteinfurt 
Tel. 00049 (0)2508 413

3 plaatsen, ondergrond bestraat, dicht 
bij de binnenstad gelegen, gratis, 
het hele jaar geopend, stroom, 
watertoevoer en -afvoer, grijs en 
zwart water verwijdering van mei 
t/m sept. Toeristische informatie 
over Drensteinfurt en omgeving is 
verkrijgbaar aan het Erlbad

44 Freibad Stavernbusch 
Am Freibad 1 · D-59320 Ennigerloh 
Tel. 0049 (0)2524 283001 (VVV) u. 
951897 (zwembad)

2 plaatsen, gratis parkeren, water 
en stroom, grijs en zwart water 
verwijdering 

45 Everswinkel parkeerplaats Vitus-Bad 
Alverskirchener Straße 29 
D-48351 Everswinkel 
Tel. 0049 (0)2582 669313 (VVV) en 
88681 (zwembad)

3 plaatsen, ondergrond bestraat, 
grijs en zwart water verwijdering, 
water, 2 x stroomaansluiting, gratis 
parkeren

46 Parkeerplaats Ilmerweg 
D-59510 Lippetal-Lippborg

2 plaatsen, grijs en zwart water 
verwijdering, water, ondergrond 
bestraat, gratis parkeren

47 Euro Rastpark, Autohof Lippetal 
Strängenbach 1 
D-59510 Lippetal-Lippborg 
Tel. 0049 (0)2388 307400 
www.autohof-lippetal.de

5 plaatsen, vuilcontainer aanwezig, 
het hele jaar geopend, aankomst de 
hele dag mogelijk

NR. ADRES CAMPERPLAATSEN INFO

48 Gasthof Möllenhoff-Kluppe 
Heienkamp 5 
D-59510 Lippetal-Herzfeld 
Tel. 0049 (0)2923 336

10 plaatsen, geopend vanaf 1 mei 
t/m 10 okt., stroom- en wateraan-
sluiting, legen chemisch toilet 
mogelijk, wasmachine, restaurant, 
speeltuin, honden toegelaten

49 Pott’s Brauerei 
In der Geist 120 
D-59302 Oelde 
Tel. 0049 (0)2522 93770

20 plaatsen, € 5,00 per camper/dag, 
stroom, water- en vuilcontainer 
aanwezig, ’s nachts verlicht, € 
10,00 borg voor sleutel, water € 1 
(60 l), aanmelding en sleutelover-
handiging in Pott’s Brau- & 
Backhaus

50 Parkeerplaats aan het Bever Bad 
Hanfgarten 22 
D-48346 Ostbevern 
Tel. 0049 (0)2532 8210 (VVV) en 
1833 (zwembad)

6 plaatsen, het hele jaar geopend, 
geasfalteerd, afvoer en water, 
stroomaansluiting, parkeertarief:  
€ 10,00 (indien langer dan een 
nacht, incl. entree zwembad)

51 Parkeerplaats Feldmark 
Feldmark · D-48336 Sassenberg 
Tel. 0049 (0)2583 309-0 (VVV) en 
1585 (Campingpark Eichenhof)

3 plaatsen, verharde ondergrond, 
afvoer en water, gratis parkeren

52 Tankstation Lietmann  
Carl-Benz-Straße 2 
D-48336 Sassenberg 
Tel. 0049 (0)2583 309-0 (VVV) en 
303153 (tankstation)

2 plaatsen, verharde ondergrond,  
afvoer en water, gratis parkeren

53 Parkeerplaats naast het zwembad 
Westtor 31 
D-48324 Sendenhorst 
Tel. 0049 (0)2526 303-0 (VVV)

3 plaatsen, het hele jaar geopend, 
verharde ondergrond, afvoer en stroom, 
water (€ 0,50/70 l), gratis parkeren,  
dicht bij de binnenstad gelegen

54 Waldschwimmbad Klatenberge 
Waldweg · D-48291 Telgte 
Tel. 0049 (0)2504 690100 (VVV)

Parkeerplaats aan het zwembad, 
gratis parkeren

55 Parkeerplaats voor bussen aan de 
Ems · Emstor · D-48291 Telgte 
Tel. 0049 (0)2504 690100 (VVV)

3 plaatsen, verzorgingszuilen voor 
stroom en water (1 april t/m 31 okt.),  
gratis parkeren

56 Heinrich-Wecker-Sporthalle Liesborn 
Im Klostergarten 18 
D-59329 Wadersloh 
Tel. 0049 (0)2523 9501050 (VVV)

2 plaatsen, afvoer, water en stroom, 
verharde ondergrond, gratis 
parkeren, water: € 0,50/70 l

57 Parkeerplaats  
“Zwischen den Emsbrücken” 
Oberer Lohwall (Am Emswehr) 
D-48231 Warendorf 
Tel. 0049 (0)2581 545454 (VVV)

2 plaatsen, water en afvoer in de 
waterzuiveringsinstallatie, gratis 
parkeren

58 Parkeerplaats aan het Emssee 
Sassenberger Straße 26a 
D-48231 Warendorf 
Tel. 0049 (0)2581 545454 (VVV)

Water, afvoer, 14 stroomaansluitin-
gen, gratis parkeren, openbaar 
toilet

Camperplaatsen en Campings
De regio rond om Warendorf is ook heel geschikt voor een vakantie 
met de camper. In vele steden en plaatsen vindt u – op de mooiste en 
meest centraalgelegen plekken – comfortabele staanplaatsen met 
water- en stroomaansluiting.

NR. ADRES CAMPING INFO

59 Campingplatz Uentrop  
Dolberger Straße 80  
D-59510 Lippetal  
Tel. 0049 (0)2388 437  
info@camping-helbach.de  
www.camping-helbach.de

het hele jaar geopend, 300 plaatsen 
(incl. 60 toeristische plaatsen), stroom-  
en wateraansluiting voor caravan: 
alle; stortplaats chemisch toilet; 
wasmachine, honden toegelaten; 
restaurant/bistro, speeltuin, minigolf,  
zwemmen in de rivier, campers

60 Campingpark Münsterland 
Eichenhof*****  
Feldmark 3  
D-48336 Sassenberg  
Tel. 0049 (0)2583 1585  
info@campeichenhof.de  
www.campeichenhof.de 

het hele jaar geopend, 295 plaatsen 
(incl. 40 toeristische plaatsen), stroom-  
en wateraansluiting voor caravan: 
alle; stortplaats chemisch toilet; WC  
voor gehandicapten; wasmachine, 
honden toegelaten; restaurant/bistro, 
speeltuin, strandbad, verblijfsruimte, 
tennis, tafeltennis

61 Campingplatz Heidewald***** 
Versmolder Straße 44  
D-48336 Sassenberg  
Tel. 0049 (0)2583 1394  
campheidewald@web.de  
www.campheidewald.de 

het hele jaar geopend, 280 plaatsen 
(incl. 40 toeristische plaatsen), 
stroom- en wateraansluiting voor 
caravan: alle; stortplaats chemisch 
toilet; wasmachine, honden toege- 
laten; speeltuin, strandbad 500 m, 
20 camperplaatsen

Onze regio ligt in het oostelijk Münsterland en is  
goed bereikbaar met de auto (bv. vanuit Enschede  
of Winterswijk in ca. 1,5 uur) of met de trein  
(bv. vanuit Enschede in ca. 2 uur).

Koffiedrinken in een 
historische ambiance 
op Schloss Harkotten, 
Sassenberg
www.schlossharkotten.de 

Welkom in het historisch centrum van 
Telgte met de bedevaartskapel

Winkelen in 
historische ambiance 

Warendorf

Vorstelijk 
overnachten in Haus Brückhausen
www.herrenhaus-brueckhausen.de

Onze koks verwennen u 
met regionale gerechten

www.muensterland-speisekarte.de

Er valt veel te beleven  
op de EmsRadweg
www.emsradweg.de

Tips voor uitstapjes -  
28 redenen om ons te bezoeken!
Deze leuke tips liggen direct aan de fietspaden of 
op max. 500 m afstand.

Winkelen Camperplaats

CampingsBezienswaardigheden/
Tips voor uitstapjes

Regionaal eten & drinken

Dus: Hartelijk welkom in het land van

      onbezorgd vakantieplezier en puur fietsgenot!

Slapen in een vat in Sassenberg

Leuk met kinderen: overnachten in een houten vat 
op Campingpark Heidewald. In het knusse verblijf 
is plaats voor 2 volwassenen en 2 kinderen. Op het 
zitje kunt u genieten van de mooie natuur. 
www.campheidewald.de

Je thuis voelen in Ostbevern

Veel Nederlanders vinden dat formele gedoe in Duits- 
land maar niks. In Landhotel Beverland houden ze er 
ook niet van en zeggen ze gewoon ‘Du’. Elke kamer 
heeft een eigen thema: van Star Wars en 
voetbal tot Mini Cooper. www.beverland-resort.de

Mix van fiets en kano in Telgte

Natuurlijk kun je de hele EmsRadweg fietsen. Nog 
leuker is om in Telgte in de kano te stappen en op je 
gemak naar Münster-Gelmer te peddelen. Hier staat 
uw fiets weer klaar. Wel aanmelden. www.telgte.de

Vanaf nu kunt u in de regio rond om Warendorf 
een ontspannen vakantie met uw elektrische fiets 
doorbrengen. Zo zijn langere afstanden en een 
hoger tempo mogelijk en ook de lichte hellingen, 
die er in het overwegend vlakke parklandschap 
soms zijn, kunnen met de elektrische fiets 
makkelijk en zonder grote inspanning worden overwonnen. 

In de meeste plaatsen in de regio rond om Warendorf zijn E-bikes te huur. 
Daarnaast hebben we een dicht netwerk van oplaadpunten ingericht.  
U hoeft de accu niet uit te wisselen, maar kunt hem eenvoudig gratis 
opladen. Tijdens het wachten kunt u ergens uitrusten en iets lekkers 
eten en drinken of de bezienswaardigheden in de omgeving ontdekken. 

Verder zijn er 11 routetips die vooral geschikt zijn voor het fietsen met 
de e-bike. Voor deze routes zijn er gedetailleerde kaarten gratis verkrijg- 
baar met informatie rondom de kwaliteit van de fietspaden, adressen 
voor verhuur van e-bikes, oplaadpunten en nog veel meer. 
En wie wil, vindt de desbetreffende GPS-tracks 
op onze website.

Meer informatie over verhuur, oplaadpunten 
en routetips voor e-bikes vindt u op 
www.kreis-warendorf.de/ebike

NR. ADRES UITSTAPJE INFO

1 Kunstmuseum Ahlen 
Museumsplatz 1 
D-59227 Ahlen 
Tel. 0049 (0)2382 9183-0 
www.kunstmuseum-ahlen.de

Het kunstmuseum presenteert kunst- 
werken van klassieke moderne kunst tot 
hedendaagse kunst op een unieke locatie. 
Gevestigd in een ensemble van drie 
indrukwekkende bouwwerken is het 
museum van binnen en van buiten een 
bezoek waard. 
Openingstijden: wo t/m vr 14–18 uur; 
za, zo en op feestdagen 11–18 uur

2 Zeche Westfalen 
Zeche Westfalen 1 
D-59229 Ahlen 
Tel. 0049 (0)2382 702149  
of 9698120 
www.zechewestfalen.de

Tegenwoordig is het historische mijn- 
bouwterrein niet alleen een vestigings-
plaats voor verschillende bedrijven,  
maar ook ideaal voor recreatieactivi- 
teiten zoals het BigWall Klimcentrum 
en voetbalveldjes. 
Openingstijden: Buiten altijd toeganke- 
lijk, bezichtiging binnen op afspraak of 
op de aangegeven openingstijden van 
de vrijetijdsinstellingen

3 Zementroute Beckum 
Bahnhofstraße 16/ 
Hammer Straße 10 
D-59269 Beckum 
Tel. 0049 (0)2521 29-172 
www.zementroute.de

Een adembenemende fietsbelevenis: 27 
km fietsen langs landschapsoases en 
industrieel erfgoed in de “cementwijk”. 
De 14 informatiepunten bieden talrijke 
wetenswaardigheden over de industriële  
ontwikkeling en landschappelijke 
bijzonderheden. 
Openingstijden: het hele jaar geopend

4 Freizeitsee Tuttenbrock 
Am Tuttenbrocksee 7 
D-59269 Beckum 
Tel. 0049 (0)2521 8214844 
www.beckum.de 

Recreatiemeer Tuttenbrock: paradijs voor 
fans van watersport. Naast het waterski- 
complex TwinCable Beckum is er een 
strandbad met, horeca, shops, sanitaire 
faciliteiten en overnachtingsmogelijk- 
heden.  
Openingstijden: het hele jaar geopend 
Zwemmen en waterskiën tijdens het 
seizoen

5 Haus Heuer 
Gartenstraße 18 
D-48361 Beelen 
Tel. 0049 (0)2586 1469 
www.dorfgut-beelen.de

“Vierständerhaus” (vierpalenhuis), 
hallenhuisboerderij met een driebeu- 
kige stal, incl. een halve “Flettküche” en 
een pronkkamer uit de 19e eeuw; 
2011/12 volledig gerenoveerd. 
Presentatie over de bouwgeschiedenis. 
Openingstijden: op aanvraag. Actuele 
termijnen vindt u op de website.

6 Kerkherrenweg 
Rathaus 
Warendorfer Straße 9 
D-48361 Beelen 
www.stadtplan-muensterland.de

22 km lange, bewegwijzerde pelgrims-
weg. Van Klooster Clarholz langs “Bild- 
stöcke” (religieuze standbeelden 
temidden van de natuur) en wegkruizen 
tot aan de parochiekerken van Beelen 
en Lette. Fietsroutesplan verkrijgbaar in 
het stadshuis. 
Openingstijden: het hele jaar geopend

7 Mühlen- und Gerätemuseum 
Eickenbeck 44 
D-48317 Drensteinfurt- 
Rinkerode 
Tel. 0049 (0)2538 756 
www.muehlenmuseum-
rinkerode.de

Monumentaal gebouw met inventaris. 
Ontdek de werking van molens in 
slowmotion, machines en werktuig uit 
het leven van een molenaar en het 
alledaagse leven op het platte land van 
toen. Geschiedenis, techniek, industrie, 
handwerk. 
Openingstijden: het hele jaar geopend 
op aanvraag

8 Haus Steinfurt 
Mühlenstraße 18 
D-48317 Drensteinfurt 
Tel. 0049 (0)2508 995-0 
www.drensteinfurt.de

In classicistische stijl gebouwd 
waterkasteel met bijgebouwen, twee 
poorthuizen rechts en links van de 
toegangsweg, een watermolen, een 
koetshuis en het kasteelpark. Gebouwd 
van 1704 – 1709. 
Openingstijden: alleen buitenbezichti-
ging mogelijk

9 Ennigerloher Windmühle 
Mühlengeist 
D-59320 Ennigerloh 
Tel. 0049 (0)2524 283001 
www.muehlenfreunde-
ennigerloh.de

Een van de mooiste windmolens in West- 
falen uit 1869, liefdevol gerestaureerd 
door de vereniging Mühlenfreunde 
Ennigerloh e.V. Rondleidingen na aan- 
melding mogelijk. In de toekomst ook 
maaldemonstraties.  
Openingstijden: buitenbezichting het 
hele jaar door mogelijk, binnenbezichti-
ging op aanvraag 

10 Golfclub Schloss Vornholz 
Steinpatt 13 
D-59320 Ennigerloh 
Tel. 0049 (0)2524 5799 
www.gcsv.de

De 18-holes golfbaan van Golfclub 
Schloss Vornholz ligt temidden van 
uitgestrekte weiden en bossen. Zin om 
eens kennis te maken met de golfsport? 
Dan is de snuffelcursus iets voor u! 
Openingstijden: op aanvraag

Zo smaakt 
  het Münsterland

www.parklandschaft-warendorf.de

MUnsterland I parklandschaft kreis warendorf

Fietskaart 
uitstapjes & tipsmet
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Fietskaart

Voor een gedetailleerde routeplanning, alsook 
voor onderweg is de “Radwanderkarte Kreis 
Warendorf” (1:50.000) aan te bevelen. 
Hier vindt u alle fietsroutes van het “Radver- 
kehrsnetz NRW” (fietsverkeersnet), themarou-
tes, honingraatnummers, bezienswaardighe-
den en recreatiemogelijkheden. 

Prijs: € 7,95 incl. porto
Eenvoudig bestellen 
via Tel. 00 49 (0) 25 81 53 61 42 
of tourismus@kreis-warendorf.de

Het parklandschap van de regio rond om Warendorf bestaat uit een 
dicht, honingraatachtig netwerk van fietspaden. Ieder van deze 70  
honingraten is een rondje van 10 tot 30 km. Het combineren van 
verschillende “honingraten” biedt talrijke mogelijkheden voor kortere 
of iets langere dagtochten of weekendjes weg. In deze kaart vindt u de  
honingraten met hun nummers, de tabel toont overzichtelijk de lengte 
van ieder honingraat. Stel gemakkelijk uw eigen individuele route 
samen – doodeenvoudig!

Tip: 
Rondjes: kies een of meerdere honingraten. Tijdens het fietsen hoeft u 
slechts desbetreffende nummer(s) op de paaltjes te volgen en u komt 
vanzelf weer terug bij het vertrekpunt. 

Stertochten: Ook voor gasten graag voor een centrale accommodatie  
kiezen, is het honingraatnetwerk de beste mogelijkheid om de regio te 
ontdekken. Vanuit alle 14 plaatsen is het parklandschap van de regio 
rond om Warendorf stervormig te ontdekken. 

En zo werkt het:
Iedere honingraat heeft een 
nummer. De fietspaden lopen 
altijd  op de grens van twee 
honingraten. Het nummer van uw 
eigen fietsroute is dus de combi-
natie van deze twee nummers. 

Een voorbeeld:
Het fietspad van plaats A naar 
plaats B loopt over de grens van 
honingraten 77 en 100 en heeft 
dus de nummer 77 | 100. Deze 
nummers vindt u op de pijlwegwij-
zers. 

Pijlwegwijzers:
Pijlwegwijzers staan aan de wegkruisingen van het fietsnetwerk en 
tonen de nabijgelegen en de meest verafgelegen bestemmingen en de 
desbetreffende afstanden. De twee nummers betekenen dat u zich op 
de route tussen de honingraten 77 en 100 bevindt. Zijn er pictogrammen 
aanwezig op de pijlwegwijzer, dan bevindt u zich gelijktijdig op een 
themaroute.

Tussenwegwijzers:
Tussenwegwijzers brengen 
u op de juiste weg naar de 
volgende wegkruising.

Pijlwegwijzers:

Korte afstand bestemming 
met afstand weergave

Lange afstand bestemming 
met afstand weergave

En zo werken de wegwijzers:

Drensteinfurt
Beckum

30
3,0
77
100

Honingratennummer

Pictogrammen van de 
themaroutes

   Honingraatnummer     Lengte in km

 42 _______________________ca.  31
 43 _______________________ca.  19
 68 _______________________ca.  28
 69 _______________________ca. 20
 70 _______________________ca. 23
 71 _______________________ca. 18
 72 _______________________ca. 28
 73 _______________________ca. 29
 74 _______________________ca. 16
 75 _______________________ca. 22
 76 _______________________ca. 23
 77 _______________________ca. 24
 78 _______________________ca. 17
 100 _______________________ca. 23
 101 _______________________ca. 21
 102 _______________________ca. 26
 103 _______________________ca. 25
 104 _______________________ca. 28
 105 _______________________ca. 18
 106 _______________________ca. 23
 107 _______________________ca. 23
 108 _______________________ca. 24
 109 _______________________ca. 36
 110 _______________________ca. 31
 111 _______________________ca. 25
 149 _______________________ca. 31
 150 _______________________ca. 21
 151 _______________________ca. 16
 152 _______________________ca. 33
 153 _______________________ca. 18
 154 _______________________ca. 29
 155 _______________________ca. 29
 156 _______________________ca. 26
 157 _______________________ca. 25
 158 _______________________ca. 20
 159 _______________________ca. 19

  Honingraatnummer      Lengte in km

 160 _______________________ca. 32
 161 _______________________ca. 28
 162 _______________________ca. 21
 163 _______________________ca. 21
 164 _______________________ca. 17
 165 _______________________ca. 24
 178 _______________________ca. 26
 179 _______________________ca. 31
 180 _______________________ca. 13
 181 _______________________ca. 20
 182 _______________________ca. 33
 183 _______________________ca. 27
 184 _______________________ca. 31
 185 _______________________ca. 31
 186 _______________________ca. 29
 187 _______________________ca.30
 206 _______________________ca. 20
 207 _______________________ca. 13
 208 _______________________ca. 14
 209 _______________________ca. 19
 210 _______________________ca. 23
 211 _______________________ca. 21
 212 _______________________ca. 16
 213 _______________________ca. 25
 214 _______________________ca. 13
 215 _______________________ca. 20
 216 _______________________ca. 21
 217 _______________________ca. 23
 218 _______________________ca. 11
 219 _______________________ca. 15
 250 _______________________ca. 6
 251 _______________________ca. 18
 252 _______________________ca. 6
 253 _______________________ca. 15
 265 _______________________ca. 17
 266 _______________________ ca. 7

Ontspannen fietsen

Colofon: 
Uitgever en redactie: © Touristische Arbeitsgemeinschaft “Parklandschaft Kreis  
Warendorf” (TAG), alle rechten voorbehouden  ·  www.parklandschaft-warendorf.de

Foto ś: gemeenten van de TAG, Münsterland e. V., Gabi Wild, Jannine Everwand, Reinhard 
Pellinghaus  ·  Titelfoto: fietsers bij Haus Bispingen, Drensteinfurt, Gisela Schäper –  
www.foto-kunst-grafik.de  ·  Foto achterkand: Fietsplezier op de WERSE RAD WEG,  
Gabi Wild

Tweede druk 2017  ·  Kaartmateriaal: Geobasisdaten©Land NRW

Legenda

Touristische Arbeitsgemeinschaft 
“Parklandschaft Kreis Warendorf”

Fietsroutenetwerk (Honingraatnetwerk)

WERSE RAD WEG  www.werseradweg.de

EmsRadweg  www.emsradweg.de

100 Schlösser Route  www.100-schloesser-route.de

Honingraatnummer

Bezienswaardigheid/Tip voor uitstapjes

Winkelen

Regionaal eten & drinken

Camperplaats

Campings

Informatie en adressen: zie achterkant 
 
Schaal: 

Schaal 1:100.000 (1 cm op de kaart is 1.000 m in de natuur/1 km = 1 cm)

209

1 km

Tussenwegwijzers:

Zin om de regio 
     beter te leren kennen?
Meer informatie nodig? Bel ons en wij helpen graag.  
U kunt ons natuurlijk ook een mail sturen.

WFG Ahlen mbH
Beckumer Straße 34 · 59229 Ahlen
Tel.: 0049 (0)2382 964-300
E-mail:  wfg-tourismus@stadt.ahlen.de
Internet: www.wfg-ahlen.de

Stadt Beckum – Stadtmarketing
Weststraße 46 · 59269 Beckum
Tel.: 0049 (0)2521 29-172
E-mail:  stadtmarketing@beckum.de
Internet:  www.beckum.de

Gemeinde Beelen
Warendorfer Straße 9 · 48361 Beelen
Tel.: 0049 (0)2586 887-32
E-mail: buergerdienste@beelen.de
Internet: www.beelen.de

Stadt Drensteinfurt
Landsbergplatz 7 · 48317 Drensteinfurt
Tel.: 0049 (0)2508 995-0
E-mail: stadt@drensteinfurt.de
Internet: www.drensteinfurt.de

Stadt Ennigerloh – Stadtmarketing
Marktplatz 1 · 59320 Ennigerloh
Tel.: 0049 (0)2524 283001
E-mail:  touristik@ennigerloh.de
Internet:  www.ennigerloh-erleben.de

Verkehrsverein Everswinkel e. V.
Vitusstraße 8 · 48351 Everswinkel
Tel.: 0049 (0)2582 66 93 13
E-mail: info@verkehrsverein-everswinkel.de
Internet:  www.verkehrsverein-everswinkel.de

Gemeinde Lippetal (Rathaus Hovestadt)
Bahnhofstraße 7 · 59510 Lippetal
Tel.: 0049 (0)2923 980-228
E-mail: post@lippetal.de 
Internet: www.lippetal.de

FORUM Oelde
Herrenstraße 9 · 59302 Oelde 
Tel.: 0049 (0)2522 72800
E-mail: forum@oelde.de
Internet: www.forum-oelde.de

Ostbevern Touristik e. V.
Hauptstraße 24 · 48346 Ostbevern
Tel.: 0049 (0)2532 8210
E-mail: info@ostbevern-touristik.de
Internet: www.ostbevern-touristik.de

Verkehrsamt der Stadt Sassenberg
Schürenstraße 17 · 48336 Sassenberg
Tel.: 0049 (0)2583 309-0 
E-mail: stadt@sassenberg.de
Internet: www.sassenberg.de

Stadt Sendenhorst – Tourismus
Kirchstraße 1 · 48324 Sendenhorst
Tel.: 0049 (0)2526 303-141 
E-mail: tourismus@sendenhorst.de
Internet: www.sendenhorst.de

Tourismus + Kultur Telgte
Kapellenstraße 2 · 48291 Telgte
Tel.: 0049 (0)2504 690-100
E-mail: tourismus@telgte.de
Internet: www.telgte.de 

Gemeinde Wadersloh
Liesborner Straße 5 · 59329 Wadersloh
Tel.: 0049 (0)2523 9501050
E-mail:  gemeinde@wadersloh.de
Internet:  www.wadersloh.de

Warendorf Marketing GmbH
Emsstraße 4 · 48231 Warendorf  
Tel.: 0049 (0)2581 545454
E-mail:  marketing@warendorf.de 
Internet:  www.warendorf.de


