
 

Suggestie culinaire route de Smaak van Hengelo 

 

Start- en eindpunt Buitenplaats de Houtmaat , WOODS Eatery 
Houtmaatweg 9, 074-2918112 
Geopend vanaf 12:00 uur (op donderdag v.a. 16:00 uur) 
Gratis parkeerplaats 

12:00 uur  

Neem hier eerst een heerlijk kopje koffie en geniet van het uitzicht alvorens op de fiets te stappen. En ver-
heug je vast op de afsluiter want aan het einde van de route kom je hier weer terug om van het derde en 
laatste gerecht te genieten.  

 

Deel 1:  

Volg onderstaande knooppunten. Duur: 45 minuten. 

 

17- 97 – 96 – 81 - 4– 3 -11  
 

13:00 uur  
Hopelijk heb je al een beetje trek gekregen na dit eerste deel van de fietsroute, want we zijn bijna bij het 
eerste restaurant aangekomen. Vervolg nog een klein stukje het knooppuntennetwerk naar nr. 39. Maar 
let op, na de fietstunnel ga je met de bocht mee naar links.  Aan de linkerkant ligt het restaurant  
Bij Boenders in Beckum. De gastheer en gastvrouw ontvangen je graag in hun prachtige restaurant of op 
hun gezellige terras. Geniet en rust even lekker uit voor je weer verder gaat met de fietstocht. 

 

Deel 2: 

Pak na deze welverdiende pauze de route weer op. 

 

Volg onderstaande knooppunten. Duur: 45 minuten 

 

39 – 33 – 29 - 81  
 

15:00 uur 
Tussen knooppunt 29 en 81 bevindt zich de tweede stop. Na het fietsen langs het kanaal krijg je een steil 
fietspad omhoog richting de brug. Daar staat gelijk ook de beschrijving naar het tweede restaurant:  
De Twentse Bierbrouwerij | Proeflokaal. Hier staat weer een heerlijk gerecht voor je klaar. En vergeet 
hier niet de Smaak van het Bier te proeven! 

 

Deel 3: 

Pak de route weer op waar je geëindigd bent. 

 

Volg onderstaande knooppunten. Duur: 30 minuten  

81 -51- 77 – 78- 79 – 16  – 17  
 

17:00 uur 
We zijn nu weer beland bij het derde restaurant en tevens eindpunt van deze route: Woods Eatery bij 
Buitenplaats de Houtmaat. Hier kun je genieten van het laatste gerechtje met bijzondere ingrediënten.  
En heb je na al dat fietsen de Smaak te pakken? Maak dan beslist nog even een boottochtje op de prachti-
ge vijver.  

 


