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Fietsroute naar het vriendelijke dorpje Ellewick (32 km). 
 
Door de fraaie natuur richting Rekken en vervolgens door het 
grensgebied naar het Duitse kerkdorpje Ellewick. Daarna via een 
andere route door het Nederlands - Duitse grensgebied terug naar 
het Muldershuis. 
 
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 2 bruggetjes klinkerpad links 
aanhouden. 

U passeert nu de stuw over de Berkel. 

3. Direct na bruggetje klinkerfietspad links (volg fietsknooppunt 70).  

4. Linksaf naar zandpad (fietsknooppunt 70 volgen). 

5. Einde zandpad rechts.  

6. U passeert nu het bruggetje over de Ramsbeek. 

7. Einde weg links en het fietspad opfietsen. 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

8. Eerste weg rechts (Meeldijk). 

9. Eerste zandfietspad links (tegenover Keerdijk). 

10. Bruggetje over. Daarna gaat pad over in klinkerweg. 

11. Einde weg rechts. 

12. Eerste zandweg links.  

Pas op bij oversteken: voorrangsweg!  

13. Einde zandweg oversteken en rechtsaf op fietspad (volg  
     fietsknooppunt 70). 

14. Daarna fietsknooppunt 71 blijven volgen. 
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U komt nu in het kerkdorp Rekken. Rechts staat de RK kerk (1872). 
Even verderop links is de Piepermolen (1796). 

15. Bij de sport accommodatie rechts (Zuid Rekkenseweg). 

16. Eerste asfaltweg links (Huttendijk). 

Bij het bord "Weerkommen in Berkelland" passeert u de grens met 
Duitsland. 

17. Eerste weg rechts. 

18. Op kruising rechts. 

19. Einde weg links (richting Vreden en Ellewick). 

Pas op bij oversteken:  voorrangsweg! 

20. Voorrangsweg oversteken (richting Crosewick 8.4.3.44a). 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

21. Voorrangsweg oversteken. 

22. Eerste weg rechts (Lindenallee). 

U komt nu in het vriendelijke kerkdorp Ellewick. 

23. Lindenallee blijven volgen. 

24. U fietst Ellewick weer uit. 

25. Einde weg fietspad links. 

Pas op bij oversteken:  voorrangsweg! 

26. Na 100 meter op fietspad rechtsaf en voorrangsweg oversteken  
     (Ellewick 68-72 en op de houten paal rechts staat L92). 

27. Op kruising links (bij schuilhut). 

28. Op kruising rechts (bij schuilhut). 

29. Vanaf nu rechtdoor fietsen en pijlrichting op de witte borden  
     met de rode pijlen volgen. 
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Pas op bij oversteken:  voorrangsweg! 

30. Voorrangsweg oversteken. 

31. Bij scherpe bocht naar rechts (bij boerderij) links fietspad  
     opfietsen (richting Eibergen en Rekken bij de Vredensebaan). 

U bent nu weer terug in Nederland. 

32. Fietspad gaat over in klinkerweg. 

33. Eerste verharde weg links (Nieuwenkampsweg) 

34. Verharde weg gaat over in zandfietspad. 

35. Einde fietspad links. 

36. Einde weg links (Slemphutterweg). 

37. Eerste weg rechts (Meeldijk). 

38. Tweede weg links (Kerkloolaan). 

Pas op bij oversteken: voorrangsweg! 

39. Voorrangsweg oversteken en op fietspad linksaf. 

40. Eerste klinkerpad rechts (dit is ter hoogte van het bord  
     "Eibergen" bij het begin van de bebouwde kom). 

41. Op kruising klinkerpad rechts (bij lantarenpaal 1415)   

42. Op splitsing klinkerpad rechts aanhouden en bruggetje over. 

43. Verharde pad blijven volgen. 

44. Einde klinkerpad rechts (bij fietsknooppunt 66). 

45. Bruggetje over en langs de stuw terug bij 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. 


