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Singraven aan de Dinkel 

Beschrijving 
Een wandeling over een mooi bosrijk landgoed dat de rivier de Dinkel omarmd. Twente is een licht 

glooiend landschap met een parkachtige opzet. Dat maakt de doorkijkjes steeds weer anders 

waardoor een afwisselende wandeling ontstaat.  

Route 

 

1. Vanaf restaurant het Peulke lopen we over de tramweg naar het zuidoosten 

2. Voor een huis nemen we het zandpad naar Links, iets verder op dit pad zie je een bord staan. 

We lopen langs een oude fabriek (nu omgebouwd naar een bedrijfspand), gaan hier door het 

klaphek rechtdoor 

3. Bij het tramhuisje linksaf en hier lopen we rechtdoor tot de havezate Everlo. Hier kun je 

desgewenst iets eten of drinken 

4. Om het gebouw heen naar de verharde weg en deze rechtsaf opgaan 

5. Waar de hoofdweg scherp naar rechts gaat ga je linksaf de vogelpoellaan in 
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6. Vervolgens scherp rechtsaf de Obbenkotteweg in en deze geruime tijd volgen, wordt later de 

Holsterheunweg 

7. Op de driesprong rechtsaf de Matenweg op 

8. Vlak voor de snelweg scherp linksaf de Singravenweg op, dit pad geruime tijd volgen langs de 

Dinkel naar het landgoed en de watermolen (horeca) 

9. Vervolgen de weg naar het westen de Schiphorstdijk tot deze de Dinkel overgaat, hier gaan we 

schuin links de Linderdijk op 

10. Bij de Voltherbeek rechtsaf en deze beek geruime tijd volgen 

11. Tot aan het kanaal Almelo-Nordhorn en hier linksaf gaan en het kanaal volgen 

12. Na de brug zie je op een gegeven moment een pad schuin links naar beneden lopen deze 

ingaan en het pad door het bos geruime tijd volgen Het pad wordt een onverharde weg 

13. Bij de Schreurweg linksaf gaan en daarna bij de eerste driesprong links de Wiekermedenweg 

opgaan 

14. Op de driesprong rechtsaf en meteen de verharde weg linksaf de Ensmanweg op 

15. Waar de verharde weg naar rechts gaat een onverhard pad (bij een soort boomgaard) 

rechtdoor gaan. Hier aan het einde linksaf langs een boerderij over een zandpad met fietspad 

16. Bij de Bed en Breakfast linksaf gaan de Molenweg opgaan en deze volgen tot het beginpunt van 

de wandeling  
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