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Fietsroute Langs de Berkel  (48 km). 
 
De Berkel staat centraal bij deze tocht. U fietst hele stukken langs 
deze rivier en komt meerdere keren over een Berkelbrug of stuw. Via 
grensdorp Rekken en het vriendelijke dorpje Ellewick komt u in Stadt 
Vreden. Hier stroomt de Berkel midden door de oude stad. Daarna 
een mooie route naar het Historische Kringdorp Ammeloe. En dan via 
Oldenkotte terug naar Rekken en Eibergen. Geniet onderweg van het 
prachtige landschap rond de Berkel. 

 

1. De start is bij het Muldershuis. Kies linksaf (richting fietsknooppunt 

66) Staat op de blauwe handwijzer. 

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

aanhouden. 

U passeert nu de stuw over de Berkel. 

3. Direct na het bruggetje links (richting fietsknooppunt 70). 

4. Op splitsing linksaf naar zandpad (fietsknooppunt 70 volgen). 

5. Einde zandpad links. 

6. Eerste weg links (Brinkweg). 

U passeert nu de brug over de Berkel. 

7. Einde weg rechts (Looweg). 

8. Op kruising rechts (u fietst nu op de Rekkense Binnenweg). 

9. Eerste weg rechts (Havelandweg). 

U fietst nu in het Berkeldal. 

10. Eerste weg rechts (Rekkense binnenweg). 

11. Einde weg rechts (Hölterweg). 
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Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

12. Derde weg links (Lindevoort). 

U komt nu op het historische kerkplein met de monumentale 

Antoniuskerk (oorsprong 1379). 

13. Fiets langs de zijkant van de kerk in de richting van de  

     begraafplaats. 

14. Kies het pad rechts tussen de heg en het schuurtje. 

15. Bij splitsing pad rechts aanhouden. 

16. Bij paaltje K75 rechtsaf en bospad opfietsen. 

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. U hoort dan een interessant 

verhaal over de zandvang, de rivier de Berkel en de dieren die er 

leven. 

17. Einde klinkerpad links.   

18. U fietst nu op de Zuid Rekkenseweg. 

19. Derde asfaltweg links (Lanneversweg). 

20. Einde asfaltweg links (Vredensebaan). 

21. Verharde weg gaat over in fietspad. 

U komt nu in Duitsland. 

22. U komt nu op een asfaltweg (kies rechtdoor richting Vreden,  

     Ellewick). 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 
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23. Voorrangsweg oversteken (Crosewick 8.4.3.44a) 

24. Eerste weg rechts. 

25. Op kruising links. 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

26. Voorrangsweg oversteken (Pfarrer Holtmann strasse). 

U komt nu in het kerkdorp Ellewick. 

27. Fiets nu steeds rechtdoor. 

28. Einde weg rechts (bij Schuilhut). 

U komt nu over de brug over de Berkel. 

29. Eerste weg rechts. 

30. Einde weg rechts. 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

31. Voorrangsweg oversteken naar fietspad en ga hier rechts. 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

32. Bij rotonde oversteken en daarna rechtsaf fietspad volgen  

     (Vreden Mitte). 

33. Fietspad volgen tot de volgende rotonde. 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg. 

34. Steek de rotonde over en ga direct daarna rechtsaf en kies  

     fietspad langs de rijbaan (richting Groenlo, Ellewick, Zwillbrock). 

U komt nu opnieuw over de Berkel. 

35. Eerste weg links (Gaxel 14,17). 
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36. Einde weg links. 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

37. Voorrangsweg oversteken (Eschstrasse). 

38. Vierde weg(getje) links (Grunerweg). 

39. Volg nu de pijlrichting van de rode pijlen op de vierkante witte  

     bordjes. 

40. Op splitsing links aanhouden en fiets over de brug. 

Via deze houten brug komt U nu opnieuw over Berkel. 

41. Kies direct na de brug zandfietspad rechts. 

U fietst nu in Vreden langs de rivier de Berkel. 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

42. Einde pad, ga rechtsaf over de Berkelbrug en steek direct  

     daarna bij de verkeerslichten de weg over. U komt nu in het  

     stadspark. 

Fiets nu steeds rechtdoor langs de Berkel. 

43. Verhard pad gaat over in zandpad.  

44. Einde pad links. 

U passeert nu twee bruggen waarvan één Berkelbrug. 

45. Eerste weg links (Butenwall). Daarna klinker en asfaltpad  

     volgen. 

46. Einde pad rechts en bruggetje over en daarna het steile pad  

     naar boven kiezen. 
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47. Ga bij de eerste kerk links en ga daarna achter de grote kerk  

     langs. 

48. Eerste klinkerweg rechts en ga daarna rechtdoor en u komt op  

     de Markt. 

Rondom de Markt in Vreden zijn verschillende toeristische 

hoogtepunten te vinden. In het Altes Rataus is het Scherenschnitt 

Museum ondergebracht. Hier moet u zeker een kijkje nemen, de 

toegang is gratis! Verder verdienen de Stiftskirche St. Felicitas en de 

grote Pfarrkirche St.Georg een bezoek. Het Hamelandmuseum is 

het grootste openlucht museum in West Munsterland en een 

bezoek meer dan waard. En het nieuwe streekmuseum Kult mag u 

ook niet missen.  

Tip: in het nieuwe museum Kult vindt u een vestiging van Tourist - 

information. Men vertelt u hier graag over de toeristische 

mogelijkheden van Vreden en omgeving. 

49. Vervolg uw route. Kies vanaf de Markt de weg naar museum  

     Kult. Ga rechts langs het museum en daarna rechts.  

50. Op splitsing asfaltpad links aanhouden. 

51. Einde asfaltpad links. 

Opnieuw komt u over een brug over de Berkel. 

52. Na de brug gelijk rechts het asfaltpad door het park kiezen. 

53. Bij verkeerslichten grote weg oversteken naar zandpad.  

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

U komt nu opnieuw over de Berkelbrug. 
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55. Volg nu de pijlrichting van de rode pijlen op de witte vierkante  

     bordjes. 

U fietst nu tussen twee begraafplaatsen door. 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

56. Voorrangsweg oversteken naar Borculoer Strasse. 

57. Kies het fietspad en volg nu de pijlrichting van de rode pijlen op  

     de witte vierkante bordjes. 

58. Einde pad kies fietspad langs grote weg en ga rechts. 

59. U komt nu op een rotonde. Ga hier rechtdoor. 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

60. Tweede weg links (bij de rode pijl). 

Tip: volg vanaf nu de pijlrichting van de rode pijlen op de witte 

vierkante bordjes tot Ammeloe. 

61. Derde kruising links (richting Haaksbergen, Ammeloe) 

62. Tweede weg rechts. 

63. Eerste weg rechts. 

U komt nu in het historische Kringkerkdorp Ammeloe. 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

64. Voorrangsweg oversteken naar Dorfstrasse. 

65. Derde weg rechts (Kring). 

66. Deze weg (Kring) loopt als een cirkel om het dorpscentrum.  

67. Neem na de scherpe bocht naar rechts klinkerpad rechts. U  

     komt nu bij de kerktoren. 
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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 opfietste. 

68. Rechtsaf (blijft Kring). 

69. Einde weg rechts (Dorfstrasse) en daarna Ammeloe uitfietsen. 

70. Einde weg links en kies fietspad 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

71. Bij rotonde ga rechtsaf en daarna linksaf en kies fietspad.   

     (richting Zwillbrock en Ellewick). 

U komt nu weer over de Berkel. 

72. Eerste weg rechts (bij bord Agrarunternehmen B Bosing) 

U komt nu opnieuw over een Berkelbrug. 

Links 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 nu in grens kerkdorp Oldenkott. 

73. Einde weg links. 

Midden in Oldenkott passeert u de Duits - Nederlandse grens. 

74. U komt nu op de Oldenkotseweg. 

75. Op kruising links (Den Borgweg). 

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

U komt opnieuw langs de rivier de Berkel. 

77. Op T kruising van paden links aanhouden. 
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78. U komt nu langs een schuilhut. 

79. Einde zandweg op de verharde weg links. 

80. U fietst nu op Den Borgweg. 

U bent nu weer terug in kerkdorp Rekken. 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

81. Aan het einde van Den Borgweg links. 

U komt over de Berkelbrug bij Rekken. 

82. Na de brug rechts aanhouden (Rekkenseweg).  

83. U fietst Rekken weer uit en kies dan de eerste weg rechts  

     (Apedijk). 

U komt nu opnieuw in het Berkeldal. 

84. Eerste weg rechts (Brinkweg). 

U komt opnieuw over de rivier de Berkel. 

85. Einde weg links (Looweg). 

86. Einde weg links (Rekkense binnenweg). 

87. Op kruising links (Mallumse Molenweg) 

88. Terug bij de plek waar u deze tocht startte: 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. 

 


