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Fietsroute Molenroute  (36 km). 
 
Deze Molentocht start bij Restaurant Het Muldershuis en gaat eerst 
over mooie fietspaden door het Assinkbos en het Lankheet. We 
komen langs de Oostendorper watermolen bij Haaksbergen. 
Vervolgens bezoeken we het Haaksbergerveen en fietsen daarna 
Duitsland binnen. Na het Ammeloeër Venn komen we door 
grensdorp  Oldenkott. Verderop is het genieten van het fraaie 
grensgebied en komen we door kerkdorp Rekken en langs de 
Piepermolen. Door het fraaie buitengebied fietsen we weer terug 
naar de Mallumse Molen en Het Muldershuis. 

1. De start is bij het Muldershuis. Kies rechtsaf. (richting 
fietsknooppunt 63).  Staat op de blauwe handwijzer. 

2. Op kruising rechts (Kijk op paddenstoel richting Rekken - 
Haaksbergen). 

3. Eerste weg links (Slotmansweg). 

4. Eerste weg rechts (Haaksbergse binnenweg). 

5. Na 1.5 km. gaat de Haaksbergse binnenweg over in een 
zandfietspad. Dit pad is herkenbaar door de 2 verkeersborden die 
onder elkaar aan een paal zijn bevestigd. (verboden voor auto's, 
motoren en bromfietsen). 

U komt nu in het Assinkbos.  

6. Op splitsing bij groot bord "Weerkommen in Berkelland" links 
aanhouden 

7. Op kruising van zandwegen links (Veddersweg). 

8. U passeert de "Veddersbrug" over de Buurserbeek en de zandweg 
gaat hier over in verharde weg. 

U bent nu in het Lankheet. Wanneer u dat wilt kunt u hier  
prachtige wandelingen maken. 
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9. Einde weg rechts (Aaftinksweg). 

10. Aaftinksweg gaat over in Scholtenhagenweg. 

11. Eerste weg rechts (Hasseltweg). 

12. Eerste weg rechts (Watermolenweg). 

U komt nu langs de Oostendorper watermolen. Dit is de oudste 
dubbele watermolen van Nederland  (1548)      

13. Eerste zandfietspad rechts (kijk op de paddenstoel en kies          
     richting  Neede - Eibergen - Rekken - Winterswijk). 

14. Verharde weg oversteken en fietspad vervolgen (Rekkenseweg).  

U komt nu op het landgoed "het Lankheet". In dit natuurlijke 
begrazingsgebied kunt u de Twentse Heidekoe ontmoeten. 

15. Eerste zandweg links (Krakeelsweg). 

16. Verharde weg oversteken en ga verder op zandfietspad (blijft  
     Krakeelsweg). 

17. Einde zandfietspad verharde weg oversteken (Hanebulterweg). 

18. Eerste weg rechts (Peddedijk). 

19. Peddedijk word Niekerkerweg. 

20. Eerste zandweg links (Veenweg). 

U bent nu in het Haaksbergseveen. 

21. Einde fietspad links (Wennewickweg). 

22. Eerste weg rechts (Broekdijk). 

23. Eerste fietspad rechts (Kommiezenpad). Bij de huisnummers 23  
     en 21. 

24. Bij fietsknooppunt 79 rechtsaf het bospad opfietsen (richting  
     fietsknooppunt 18). 

25. Daarna op bospad eerste verharde pad rechts. 
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U bent nu in Duitsland in het Ammeloeër Venn. 

26. Bij schuilhut op kruising van wegen rechtdoor (zandweg wordt  
     hier verharde weg). 

27. Einde weg links. 

28. Einde weg rechts (bij kapelletje heiliger Michael).  

U komt nu in grens en kerkdorp Oldenkott. 

29. Einde  weg rechts.  

30. Eerste weg links (richting Vreden- Groenlo- Zwillbrock).  

31. U passeert de brug over de Berkel maar nu in Duitsland.  

32. Eerste weg rechts (richting Crosewick 18-19). 

33. Eerste weg links. 

34. Op kruising rechts. 

35. Einde weg rechts (richting Groenlo-Eibergen). 

36. Na 100 meter bij scherpe bocht zandfietspad opfietsen (richting   
     Eibergen en Rekken bij Vredensebaan). 

U bent nu weer terug in Nederland. 

37. Fietspad gaat over in klinkerweg. 

38. Eerste weg rechts (Lanneversweg). 

39. Einde weg rechts. 

40. U fietst nu op de Zuid Rekkenseweg. 

41. Einde weg links (Rekkenseweg). 

U bent nu is het kerkdorp Rekken. Rechts staat de Piepermolen 
(1796). 

42. Fiets de bebouwde kom van Rekken uit en ga verder op het   
     fietspad. 
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43. Eerste zandweg links. (bij bordje fietsknooppunt 69)  
    (Emausweg). 

44. Einde fietspad rechts. 

45. Eerste klinkerweg links (Hakertweg). 

46. Bruggetje over en daarna verder op zandfietspad. 

47. Einde zandfietspad rechts (Meeldijk). 

48. Voorrangsweg oversteken en op fietspad links. 

49. Eerste weg rechts (Apedijk). 

50. Bruggetje over en daarna direct links grintzand fietspad  
     op. U fietst nu langs de Ramsbeek. 

51. Einde zandpad rechts (volg fietsknooppunt 66). 

52. Einde fietspad rechts (volg fietsknooppunt 63). 

U komt nu bij de Mallumse Molen (1748) en Het Muldershuis. Naast 
de molen staat een trappaal. Ga hier even pompen en luister naar 
de boeiende verhalen over de molen, de stuwen en de geschiedenis 
van de scheepvaart op de Berkel. 

 


