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Fietsroute Holterhoek, Hupsel, Zwolle, Leemputten en 
Zwillbrock  (32 km). 
 
Een boeiende tocht die eerst door de buurtschappen Holterhoek en 
Hupsel naar Zwolle voert. Vervolgens komt u langs natuurpark "de 
Leemputten" (met waterfietsen) en iets verderop is een  mooie 
speeltuin. Daarna komt u in het Zwillbrockse Venn met zijn 
beroemde Flamingokolonie. Dan verder naar het grenskerkdorp 
Zwillbrock met zijn indrukwekkende barok kerkje. Tenslotte door 
het grensgebied en de buurtschap Holterhoek terug naar het 
Muldershuis. 
 

1. Start bij "het Muldershuis ". Ga linksaf richting fietsknooppunt 66 
(staat op de blauwe handwijzer). 

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

3. U passeert nu de stuw over de Berkel. 

4. Direct na het bruggetje links (volg fietsknooppunt 70). 

5. Linksaf naar zandpad (fietsknooppunt 70 volgen). 

6. Einde zandpad rechts. 

7. Einde weg rechts en het fietspad opfietsen. 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

8. Eerste weg links (Kerkloolaan). 

9. Eerste weg rechts (Keerdijk). 

10. Tweede kruising links (volg pijlrichting fietsknooppunt bordje  
     73). 

11. Eerste weg rechts (Voshaarweg). 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

12. Einde weg links (Winterswijkseweg). 
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13. Eerste weg rechts (Kerkdijk). 

14. Eerste weg links (Ruiterweg). 

15. Op splitsing links aanhouden (Berkenhofweg). 

16. Verharde weg gaat over in zandweg. 

17. Op kruising van zandwegen links. 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

18. Voorrangsweg oversteken naar Boerijendijk (richting Zwolle). 

19. Einde Boerijendijk op splitsing rechts aanhouden (richting  
     Groenlo). 

20. Eerste zandfietspad links (Reirinckspad). 

21. Einde fietspad links. 

U komt nu in Zwolle. 

22. Derde weg rechts (Klaverdijk). 

23. Derde zandweg rechts (Zwolse Veenweg). 

U komt nu langs natuurpark de Leemputten. Tijdens het seizoen 
kunt u hier waterfietsen. 

Pas op: voorrangsweg!  

24. Einde weg rechts. 

U komt nu langs een mooie speeltuin. 

25. Eerste fietspad links (Kloppendiek) en volg vanaf nu de  
     fietsknooppunt bordjes nummer 56. 

U fietst nu Duitsland binnen. 

26. Verhard fietspad gaat over in zandfietspad. 

27. Op fietspad steeds rechtdoor fietsen. 
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Bij tweede inrit rechts vind u een mooi uitzichtpunt. Hier staat een 
observatiehut. Er is hier een grote kolonie aalscholvers en verder 
zijn er tientallen andere soorten vogels.   

28. Fietspad gaat over in verharde weg. 

29. Eerste verharde weg rechts (richting Stadtlohn en Vreden). 

Een uitstapje wat u zeker moet doen in de periode maart tot 
september. Ga in de scherpe bocht naar links (bij de 
parkeerplaatsen) rechtsaf. Fiets het zandpad op en ga rechtsaf (de 
schuilhut laat u links liggen). Na 400 meter links komt u bij een 
observatiehut. Meestal zijn hier honderden meeuwen en tientallen 
flamingo's te zien. 

30. Ga daarna terug en ga verder met deze route. 

31. Einde weg op fietspad linksaf. 

U komt nu in het grens kerkdorp Zwillbrock 

Rechts aan de overkant van de weg ligt het Biologisch Station 
Zwillbrock. Zeker bij minder mooi weer is een bezoek aan het 
Biologisch Station een aanrader. Hier kunt u kennismaken met de 
bijzonderheden en achtergronden van de natuur en het 
cultuurlandschap van deze bijzondere regio. 

Links komt u langs het barok kerkje St. Franciscus. Het is zeer de 
moeite waard om deze kerk ook van binnen te bekijken. 

Pas op bij oversteken; voorrangsweg! 

32. Kies aan het einde van de bebouwing verharde weg rechts  
     (Zwillbrock 6). Dit is direct na het witte café - restaurant. 

33. Eerste weg rechts aanhouden (bij bord doodlopende weg). 

34. Einde weg links. 

35. Bij scherpe bocht naar rechts. Houd rechts aan. 

36. Einde weg links (bij klein blauw bordje S125). 
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37. Verharde weg gaat over in half verharde weg. 

38. Volg de bocht naar links en fiets door over de half verharde  
     weg. 

39. Einde pad rechts. 

U bent nu weer terug in Nederland. 

40. U fietst nu op de Slemphutterweg. 

41. Tweede weg links (Hakertweg). 

42. Bruggetje over en daarna verder op zandfietspad. 

43. Einde fietspad rechts (Meeldijk). 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

44. Voorrangsweg oversteken naar fietspad en links aanhouden  
     (Rekkenseweg). 

45. Eerste weg rechts (Apedijk). 

46. Bruggetje over en direct daarna links grintzand fietspad  
     opfietsen. 

47. Einde zandpad rechts (volg fietsknooppunt 66). 

48. 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. 

 
 
 


