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Fietsroute naar Duitse dorpje Ammeloe  (45 km). 
 
Dit is een hele mooie fietstocht welke eerst door  fraaie bossen  en het 
veengebied tussen Eibergen en Haaksbergen gaat.  Vervolgens langs het 
Ammeloeër Venn naar het  typisch Duitse kringdorpje Ammeloe met zijn 
karakteristieke kerkplein. Daarna weer  richting Nederland naar het 
grensdorpje Oldenkott. Tenslotte door het fraaie coulisselandschap van 
de grensstreek weer terug naar het Muldershuis. Ongeveer de helft van 
de route gaat door Duitsland. 
 

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 weg links (Slotmansweg). 

4. Tweede Zandweg rechts (Posse). 

Rechts passeert u dierenbegraafplaats "Brouwerskamp". Dit is een uniek 
en respectvol plekje. Een mooie gelegenheid om even af te stappen en 
rustig rond te kijken. 

5. Einde zandweg rechts. 

6. Einde fietspad linksaf en kies fietspad langs de zandweg.            
(Haaksbergse binnenweg) . 

7. Op splitsing bij groot bord "Weerkommen in Berkelland" rechts 
aanhouden (Postweg). Of kijk op paddenstoel en volg richting Buurse - 
Watermolen. 

8. Fietspad gaat over in klinkerweg. 

9. Bij einde klinkerweg rechtdoor fietspad opfietsen. (Veenrietweg). 

10. Verharde weg oversteken en zandfietspad opfietsen (blijft  

     Veenrietweg). 
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Pas op: u komt op een voorrangsweg! 

11. Einde weg rechts. 

12. Eerste weg links  (Niekerkerweg). 

13. Op splitsing links aanhouden (blijft Niekerkerweg). 

14. Na 50 meter fietspad rechts (Jurisdictiepad). 

15. Bruggetje over en zandpad vervolgen.  

U bent nu in Duitsland. 

16. Zandpad gaat over in verharde weg. 

17. Eerste verharde weg links. 

18. Op kruising linksaf zandweg in (richting Ahaus-Alstette)   

U fietst nu langs het Ammeloeër Venn 

19. Zandweg wordt verharde weg. 

20. Op T kruising van paden linksaf  en bospad kiezen. 

21. Einde bospad fietspad rechts (richting fietsknooppunt 99). 

22. Fietsknooppunt  99 blijven volgen. 

23. Bij splitsing fietspad rechts aanhouden. Kijk op paddenstoel en kies  
     richting Vreden en Lüntener Fischteich. 

24. Fietspad word zandweg. 

25. Zandweg word weer verharde weg. 

Direct hierna links ligt de "Luntener Fischteich". U kunt hier als u dat wilt 
een mooie wandeling maken. 

26. Bij handwijzer rechtdoor (richting Vreden). 

Pas op bij oversteken: Voorrangsweg! 

27. Voorrangsweg oversteken.  

28. Eerste weg rechts (richting Vreden - Ammeloe) 
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29. Op kruising rechtdoor (volg de pijlrichting van de rode  
     pijl op het witte vierkante bord ). 

30. Einde weg links. (volg de rode pijlrichting). 

31. Eerste weg rechts ( richting Vreden - Ammeloe). 

32. Einde weg links en fietspad opfietsen (langs voorrangsweg). 

33. Eerste weg links (Dorfstrasse).  

U komt nu in het dorp Ammeloe.  

34. Eerste weg links (Kring). 

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

U komt nu op het fraaie historische kerkplein.  
Neem even een kijkje in de kerk. Fiets een rondje om de kerk en ga 
daarna weer terug door het zelfde verbindingsstraatje waar u het 
kerkplein opfietste. 

36. Rechtsaf (blijft Kring). 

37. Fiets nu weer terug via de Dorfstrasse naar de voorrangsweg waar u  
     vandaan kwam. 

38. U fietst Ammeloe nu weer uit. 

Pas op bij oversteken: Voorrangsweg! 

39. Voorrangsweg oversteken en dan rechtdoor  (richting Ammeloe        
     19-35 en Wennewick). 

40. Derde kruising links (bij klein blauw bordje nummer S32-59-265. 

41. Einde weg links. 

42. Op kruising rechtdoor. 

U komt nu in het grens kerkdorp Oldenkott. 

43. Einde weg rechts. 
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U passeert nu de grens en bent weer in Nederland. 

44. Op kruising links (Den Borgweg). 

45. Eerste zandfietspad links (bij bordje fietsknooppunt 74). 

46. Vanaf nu fietsknooppunt bordjes 74 blijven volgen. 

U passeert nu de stuw over de Berkel met links de Zandvang. 

Direct na de stuw rechts is een informatierad en een pomppaal. Het is 
een aanrader hier even te pompen en u hoort dan een interessant 
verhaal over de Zandvang, de rivier de Berkel en de dieren die er leven. 

47. U fietst nu over een stukje klinkerpad. 

48. Einde klinkerpad links. 

49. U fietst nu op de Zuid Rekkenseweg. 

50. Op kruising rechts (blijft Zuid Rekkenseweg). 

Pas op bij oversteken: Voorrangsweg! 

51. Voorrangsweg oversteken en op fietspad linksaf. 

Pas op bij oversteken: Voorrangsweg! 

52. Bij bordje fietsknooppunt 69 linksaf zandfietspad op fietsen  
     (Emausweg). 

53. Einde fietspad rechts. 

54. Eerste klinkerweg links (Hakertweg) 

55. Bruggetje over en daarna verder op zandfietspad. 

56. Einde fietspad oversteken naar zandweg (Keerdijk). 

57. Eerste verharde weg rechts (Kerkloolaan). 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

58. Voorrangsweg oversteken naar fietspad en op fietspad rechts  
     aanhouden (Rekkenseweg). 

59. Eerste weg links (Apedijk). 
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60. Bruggetje over en direct daarna links grintzand fietspad  
     op. 

61. Einde zandpad rechts (volg fietsknooppunt 66). 

62. Einde fietspad rechts (volg fietsknooppunt 63). 

 

U komt nu bij de Mallumse Molen (1748) en het Muldershuis 
(1753). Naast de molen staat een trappaal. Ga hier even pompen 
en luister naar de boeiende verhalen over de watermolen, de 
stuwen en de geschiedenis van de scheepvaart op de Berkel. 

 
 


