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Fietsroute naar Rekken, Het Lankheet en Eibergen  (29 km). 
 
Dit is een heel leuke fietstocht met heel veel natuur door de mooie 
buitengebieden van Eibergen, Rekken en  Haaksbergen. Geschikt 
voor alle leeftijden! Je komt langs een zwembad, stapstenen, een 
dierenbegraafplaats, praatpalen en liefst 3 molens. De molens zijn 
bijna altijd op zaterdag te bezichtigen.                                                                                     
 
1. De  start is bij het Muldershuis. Ga linksaf richting fietsknooppunt 

66 (staat op blauwe handwijzer). 

2. Daarna langs de molen en over de twee bruggetjes klinkerpad links 
aanhouden. 

U passeert nu de stuw over de Berkel. 

3. Na bruggetje verharde fietspad links (volg fietsknooppunt 70). 

4. Linksaf naar zandfietspad (fietsknooppunt bordje 70 volgen).   

5. Einde fietspad rechts. 

6. Einde weg rechts (kies fietspad). 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

7. Eerste weg links (Kerkloolaan). 

8. Eerste zandweg links (Keerdijk). 

9. Aan het einde van de zandweg verharde weg oversteken naar  
zandfietspad. 

10. Bruggetje over en daarna gaat het pad over in een klinkerweg. 

11. Einde weg rechts. 

12. Eerste zandweg links. 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 
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14. Einde zandweg oversteken en rechtsaf op fietspad (volg  
     fietsknooppunt bordje 70). 

15. Daarna fietsknooppunt 71 volgen. 

U komt nu in het kerkdorp Rekken. Rechts staat de RK Kerk (1872) 
en even verderop links de Piepermolen (1796). 

16. Eerste weg rechts (Zuid Rekkenseweg). 

17. Eerste klinkerweg links. 

U komt nu bij de stuw en de zandvang in de Berkel. Even voor deze 
stuw (links) is interessante informatie vermeld op een schoepenrad. 
Hiernaast staat een pomppaal. Ga ook hier even pompen en hoor 
een leuk verhaal over de Berkel en de Zandvang en de dieren die er 
in leven.  

18. Fiets nu verder over de stuw. 

19. Einde bospad links. 

U komt nu in het oudste gedeelte van Rekken. Fiets langs de 
monumentale Protestante kerk naar het historische kerkplein. Ga 
daarna rechtsom voorlangs de kerk. 

20. Einde straat rechts (Den Borgweg).  

21. Tweede weg links (Leemweg). 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

22. Einde weg schuin oversteken naar Loovelderweg.  

Na 250 meter is links een inrit. Hier achter liggen de Leemputten. 
Ga hier bij dit prachtige natuurgebied even kijken. Het is ook een 
visvijver. 

23. Einde weg links (Kienvenneweg). 

24. Einde weg rechts (Rakekolkweg). 

25. Einde weg rechts (Holterweg). 
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26. Eerste weg links (van Ouwenallerlaan). 

Links komt u langs het populaire "natuurzwembad Rekken". Het 
nodigt uit hier een duik te nemen. 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

27. Einde weg links (Panovenweg). 

28. Panovenweg wordt Oldenkotsedijk. 

29. Eerste weg links (Appelhofweg). 

30. Einde weg rechts (Watermolenweg). 

31. Tweede zandweg links (Krakeelsweg). 

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

32. Krakeelsweg gaat over in Hellenveldweg. 

33. Op kruising rechts (Oude Eibergsedijk). 

Extra uitstapje wat u zeker even moet doen. Op een gegeven 
moment gaat het fietspad naar de andere kant van de zandweg. 
Stap hier af en laat de fiets even staan. Ga door het klaphekje en 
loop 100 meter. Rechts ziet u een uniek staaltje landschap 
waterschapskunst, ontworpen door de Schotse 
landschapkunstenaar Jim Buchanan. 

34. Op de splitsing rechtsaf (Lankheterweg en kijk op paddenstoel  
     richting Rekken - Winterswijk). 

U passeert nu een bruggetje. Rechts ziet u het fraaie waterpark "het 
Lankheet". 

35. Eerste weg links (Rekkenseweg). 

36. Verharde weg oversteken naar zandpad (blijft Rekkenseweg). 

37. Einde zandweg links. 
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U komt nu bij de Oostendorper watermolen. Dit is de oudste 
dubbele watermolen van Nederland (1584) 

38. U bent nu op de Watermolenweg. 

39. Einde Watermolenweg links. 

40. U fietst nu op de Scholtenhagenweg. 

41. Scholtenhagenweg gaat over in Aaftinkweg. 

42. Eerste weg links (Veddersweg). 

U komt nu in "het Lankheet". Wanneer u dat wilt kunt u hier 
prachtige wandelingen maken. 

43. U passeert nu de "Veddersbrug" over de Buurserbeek . Ga  
     verder op het fietspad. 

44. Tweede kruising rechts (Oude Eibergseweg). 

45. Oude Eibergseweg gaat over in Haaksbergse binnenweg. 

46. Einde fietspad rechts (kies fietspad Hoonesweg). 

47. Eerste zandweg links. 

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

48. Einde zandweg (Posse) verharde weg links. 

49. Einde weg rechts (Rekkense binnenweg). 

50. Tweede weg links (Mallumse molenweg). 

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. 

 


