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Langs de Berkel  (70 km). 
 
De Berkel staat centraal bij deze fietstocht. U fietst langs deze rivier 
en komt meerdere malen over een Berkelbrug of stuw. Geniet van 
het prachtige landschap rond de Berkel. Naast de mooie steden 
Vreden en Stadtlohn komt u ook in de  karakteristieke kerkdorpen 
Rekken, Oldenkotte, Ammeloe en Ellewick. 
 
1. De start is bij het Muldershuis. Kies rechtsaf (richting 

fietsknooppunt  63) Staat op de blauwe handwijzer. 

2. Op kruising rechts (kijk op paddenstoel en kies richting Rekken - 
Haaksbergen. 

3. Eerste asfaltweg rechts (Looweg). 

4. Eerste weg rechts (Brinkweg). 

U komt nu over een brug over de Berkel. 

5. Einde weg links (Apedijk). 

6. Einde Apedijk fietspad links. U fietst nu op Rekkenseweg. 

U komt nu in het kerk- en grensdorp Rekken. 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

7. Bij sportvelden fietsknooppunt 67 volgen.                                                                                                   

U passeert nu de brug over de rivier de Berkel. 

8. Eerste weg rechts (Lindevoort). 

U komt nu in het oudste gedeelte van Rekken. Fiets over het 
historische kerkplein voorlangs de Antoniuskerk (oorsprong 1379). 

9. Einde straat rechts (Den Borgweg). 

10. U fietst nu de bebouwde kom van Rekken weer uit. 
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11. Eerste zandpad rechts (bij bordje "Arnhemsche". Dit staat op  
     een weidepaal).  

12. Volg vanaf nu fietsknooppunt bordjes nummer 18                                                           

U fietst nu langs de rivier de Berkel.  

13. Einde fietspad rechts. 

14. Op kruising rechts (Oldenkotseweg). 

U komt nu in het grensplaatsje Oldenkotte. De grens loopt dwars 
door het dorp. Aan Duitse kant heet het Oldenkott. 

15. Direct over de grens eerste weg rechts. 

Rechts staan grenspalen van Bentheimer zandsteen. Deze zijn meer 
dan 250 jaar oud. Kijk even op deze palen . Op de zijkanten zijn de 
wapens van Munsterland en Gelre uitgehakt. 

U komt over een Berkelbrug, maar nu in Duitsland.  

16. Op splitsing links aanhouden. 

17. Einde weg links en kies fietspad. 

U komt opnieuw over de Berkel. 

18. Op rotonde kies richting Lünten (6 km.).  

19. Eerste weg rechts (Dorfstrasse) 

U komt nu in het kerkdorp Ammeloe. 

20. Eerste weg links (Kring). 

21. Deze weg (Kring) loopt als een cirkel om het dorpscentrum.  
     Neem na de scherpe bocht naar rechts klinkerpad rechts. U  
     komt nu bij de kerktoren. 

U bent nu op het fraaie historische kerkplein. Neem even een kijkje 
in de kerk. Fiets een rondje om de kerk. Ga daarna weer terug door 
het zelfde verbindingsstraatje waar u het kerkplein op fietste. 
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22. Rechtsaf (blijft Kring). 

23. Tweede weg links (Dorfstrasse). 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

24. Einde weg (Dorfstrasse) voorrangsweg oversteken (richting  
     Vreden 6.8) 

25. Einde weg links. 

26. Einde weg rechts. 

27. Eerste weg links. 

28. Einde weg links 

29. Eerste weg rechts. 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

30. Voorrangsweg oversteken, kies fietspad langs de rijbaan en ga  
     rechtsaf. 

31. Ga op rotonde rechtdoor (richting Vreden Mitte 2.2). 

32. Eerste (gravel) fietspad links. 

U komt nu in Stadt Vreden. 

Tip: volg vanaf nu tot de Markt in de binnenstad de pijlrichting van 
de rode pijlen op de witte borden. 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

33. Einde fietspad voorrangsweg oversteken. Volg opnieuw de  
     pijlrichting van de rode pijlen op de witte bordjes. 

U fietst nu tussen twee begraafplaatsen door. 

34. Zandfietspad blijven volgen. 

35. Eerste afslag rechts en ga gelijk de brug over.                                                                      

U komt opnieuw over een Berkelbrug. 
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36. Na de brug direct linksaf (richting Stadtlohn en Vreden Mitte). 

U fietst opnieuw langs de rivier de Berkel. 

37. Bij verkeerslichten oversteken naar het park. 

38. Bij kruising van paden linksaf en de brug opfietsen.                                            

Opnieuw komt u over een brug over de Berkel. 

39. Brede asfaltpad blijven volgen. 

40. Einde pad rechts, bruggetje over en daarna het steile pad naar  
     boven kiezen. 

41. Ga bij de eerste kerk links en ga achter de grote kerk langs. 

42. Eerste klinkerweg rechts en ga daarna rechtdoor en u komt op  
     de markt. 

Rond de markt in Vreden zijn verschillende toeristische 
hoogtepunten te vinden. In het Altes Rathaus is het Scherenschnitt 
Museum ondergebracht. Hier moet u zeker een kijkje nemen, de 
toegang is gratis! Verder verdienen de Stifskirche St. Felicitas en de 
grote Pfarrkirche St. Georg een bezoek. Het Hamaland museum is 
het grootste openluchtmuseum in West Munsterland en een bezoek 
meer dan waard. En het nieuwe grensmuseum KULT mag u ook niet 
missen. 

Tip  in het museum KULT vind u een vestiging van Tourist - 
information. Men verteld u hier graag over de toeristische 
mogelijkheden van Vreden en omgeving. 

43. We vervolgen onze tocht. Zoek de handwijzer op de Markt op  
     (bij het fontein) en kies richting Winterswijk - Stadtlohn. 

44. U komt nu in een winkelstraat (Wassermühlenstr.). 

45. Wassermühlenstrasse  gaat over in Bahnhofstrasse. 

U komt nu weer over een Berkelbrug. 

46. Op rotonde kies richting Stadtlohn (Bahnhofstrasse). 
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47. Bahnhofstr. gaat over in Stadtlohnerstr. 

48. Op rotonde ga rechtdoor richting Stadtlohn. 

49. U fietst  nu Vreden weer uit. 

50. Na ongeveer 2 kilometer eerste weg links. Kijk op de handwijzer  
     en kies richting Stadtlohn - Vreden. 

U komt over de brug over de rivier de Berkel. 

51. Einde weg rechts (richting Stadtlohn 7.2). 

52. Volg vanaf nu gedurende ongeveer 6 kilometer de pijlrichting  
     van de rode pijlen op de witte bordjes. 

53. U komt via een zandpad Stadtlohn binnen. Aan het eind van dit  
     zandpad (Vredener Footpättken) ga rechtsaf (Beethovenring). 

54. Fiets nu ongeveer 800 meter rechtdoor (blijft Beethovenring). 

55. Kies asfalt fietspad links richting Stadtlohner Mitte 0.7. (staat op  
     de handwijzer). 

56. Einde weg (Molkereiweg) schuin oversteken naar  
     Mühlenstrasse. 

U komt nu over een Berkelbrug met links de watermolen. 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

57. Voorrangsweg oversteken (blijft Mühlenstrasse). 

58. U komt nu op de Markt. 

59. We steken de Markt over. 

60. Links staat een handwijzer. Vanaf hier gaan we terug. 

61. Kies op handwijzer richting Vreden 11 en Stadtlohn Mitte 01. 

62. Steek opnieuw de Markt over. 

63. U komt nu weer op de Mühlenstrasse. 
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Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

64. Voorrangsweg oversteken (blijft Mühlenstrasse). 

We komen weer over de Berkelbrug. 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

65. Voorrangsweg oversteken richting Borken, Südlohn, Vreden. 

66. U komt nu weer op de Molkereiweg. 

67. Einde asfaltpad links (kies richting Borken, Südlohn, Vreden). 

68. U fietst nu op de Schanzring. 

Opnieuw komen we over de rivier de Berkel. 

69. Op kruising rechts (Meskerweide). 

70. Op kruising rechts (volg de rode pijl). 

U komt nu langs een begraafplaats. 

71. Einde pad volg de rode pijlrichting. 

72. Einde pad volg opnieuw de rode pijlrichting. 

73. Einde weg rechts (volg de rode pijlrichting). 

U fietst nu de bebouwde kom weer uit. 

74. Einde weg links (volg de pijlrichting). 

75. Einde weg rechts en kies het fietspad langs de rijbaan. 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

76. Eerste weg links. Kijk op de handwijzer en kies richting Borken,  
     Vreden, Südlohn. 

77. U fietst nu op de Eichendorffstrasse. 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 
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78. Derde weg links (bij Gasthaus Zur Alten Schule) Kies de rode  
     pijlrichting (Heideweg). 

79. Op kruising rechts (Schützenweg). 

80. Op splitsing kies richting Vreden 11 (staat op de handwijzer). 

81. Eerste grintweg rechts (richting Stadtlohn, Vreden en bij  
     schuilhut). 

82. Grintweg gaat over in asfaltweg.  

83. Einde weg kies fietspad langs de rijbaan en ga linksaf. 

U komt langs vliegveld Wenningfeld. Hier is horeca en altijd wel wat 
te zien. Denk aan kleine motor- en zweefvliegtuigjes die regelmatig 
opstijgen en landen. Ook wordt er parachute gesprongen.  

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

84. Voorrangsweg oversteken en volg fietspad. 

85. Einde fietspad, ga rechtsaf. 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

86. Voorrangsweg oversteken richting Stadtlohn, Vreden. 

U fietst opnieuw over een Berkelbrug. 

87. Einde weg ga linksaf. Volg de pijlrichting van de rode pijlen op  
     de witte bordjes tot Vreden. 

Net voordat u Vreden binnen komt fietst u weer langs de Berkel. 

U komt nu opnieuw in Stadt Vreden. 

88. Einde zandpad links. 

89. Kies nu rechtdoor (Am Alten Friedhof). 

90. Ga bij rode pijl links en daarna gelijk rechts.  

91. U fietst nu op de Butenwall. 
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92. Eerste weg links (bij Reise - studio Hammans). 

93. U fietst nu op de Wüllener Strasse. 

94. U komt nu weer terug op de Markt in Vreden. 

95. Zoek op de markt richting museum KULT (staat op een groot  
     bord) Ga rechts langs het museum en daarna rechts. 

96. Op splitsing asfaltpad links aanhouden. 

97. Einde asfaltpad links. 

Opnieuw komt u over de Berkelbrug. Vervolgens fietst u weer een 
heel eind langs de Berkel. 

98. Na de brug gelijk rechts en het asfaltpad door het park kiezen. 

99. Bij verkeerslichten grote weg oversteken naar zandpad. 

100. Op splitsing rechts (richting Haaksbergen, Ellewick). 

Opnieuw komt u over een Berkelbrug. 

101. Volg nu weer de pijlrichting van de rode pijlen op de witte  
     bordjes. 

U fietst nu tussen twee begraafplaatsen door. 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

102. Voorrangsweg oversteken naar Borculoer Strasse. 

103. Kies het fietspad en volg nu de pijlrichting van de rode pijlen op  
     de witte bordjes. 

104. Einde pad rechts en kies fietspad langs de grote weg. 

105. Ga op de rotonde recht door en daarna linksaf (richting  
     Eibergen, Oldenkott en Ammeloe). 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

106. Eerste weg links (richting Groenlo, Zwillbrock en Ellewick) 
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Opnieuw komt u over de Berkel. 

107. Eerste weg links (bij schuilhut). 

U komt nu in het kerkdorp Ellewick. 

108. Fiets steeds recht door (Pfarrer - Holtmann - Strasse). 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

109. Voorrangsweg oversteken. 

110. Op kruising rechtsaf. 

111. Einde weg links. 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

112. Voorrangsweg oversteken. 

113. Bij scherpe bocht naar links ga rechtdoor op fietspad (kies  
     Vredensebaan en richting Eibergen en Rekken). 

U bent nu weer in Nederland. 

114. Eerste weg rechts (Lanneversweg). 

115. Einde weg rechts. (u komt nu op de Zuid Rekkenseweg).  

116. Fiets door tot fietsknooppunt 74 

117. Kies hier klinkerpad rechts (bij paardenbak). 

Net voor de stuw links is een informatierad en een pomppaal. Het is 
een aanrader om hier even te pompen. U hoort dan een interessant 
verhaal over de zandvang, de rivier de Berkel en de dieren die er 
leven. 

U fietst opnieuw over de Berkel. Dit keer over de stuw bij Rekken. 
Rechts is de zandvang.  

118. Kies zandpad nadat u de stuw gepasseerd bent. 

119. Einde zandpad links. 
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120. U komt nu achter de Antoniuskerk. Ga langs de kerk en kies  
     daarna voorlangs de kerk rechtsaf. U fietst nu op de Lindevoort. 

121. Einde weg links (Den Borgweg). 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

122. Einde weg rechts (Holterweg). 

123. Direct daarna eerste weg links (Rekkense binnenweg). 

124. Op T splitsing links (Havelandseweg). 

125. Einde weg links. U fietst nu op de Rekkense binnenweg. 

126. Eerste weg links. U fietst nu op de Looweg. 

127. Eerste weg links (Brinkweg). 

Opnieuw passeert u een brug over de Berkel. 

128. Einde weg rechts (Apedijk). 

129. Kies fietspad rechts net voor het bruggetje (volg fietsknooppunt  
     66). 

130. Einde zandfietspad rechts (volg fietsknooppunt 66). 

131. Einde fietspad rechts (volg fietsknooppunt 63). 

Voor de laatste keer deze tocht passeert u via de stuw de rivier de 
Berkel. 

132. Terug op de plekwaar uw tocht langs de Berkel begon: het  
     Muldershuis. 

 
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. 

 


