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Fietsroute naar Neede en omgeving  (47 km). 
 
Door een afwisselend landschap en over mooie fietspaden naar de 
historische Oostendorper watermolen bij Haaksbergen. Vervolgens 
door fraaie bossen en een mooi landschap naar het Needse 
gedenkbos. Dan door de bosrijke omgeving van Lochuizen over de 
Needse berg naar het dorpje Noordijk. Verder langs Haverzate de 
Kamp in Neede. Tenslotte door een afwisselend buitengebied terug 
naar Eibergen.  
 
1. Start bij "het Muldershuis"  Ga linksaf richting knooppunt 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 het bruggetje links (verhard pad, richting fietsknooppunt 
70). 

4. Linksaf naar zandfietspad (fietsknooppunt 70 volgen). 

5. Einde zandfietspad links. 

6. Eerste weg links (Brinkweg). 

U komt nu over de brug over de rivier de Berkel. 

7. Einde weg rechts (Looweg). 

8. Op kruising rechtdoor (blijft Looweg). 

9. Einde weg links. 

10. Eerste zandweg rechts (Haaksbergse-binnenweg). 

U komt nu in het Assinkbos. 

11. Op splitsing rechts aanhouden naar Postweg (Bij groot bord  
     "Weerkommen in Berkelland"). 
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12. Zandweg gaat over in klinkerweg. 

13. Einde klinkerweg op kruising links zandfietspad kiezen  
    (Rekkenseweg). 

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

14. Ga nu steeds rechtdoor. 

15. Verharde weg oversteken naar fietspad (blijft Rekkenseweg) 

16. Einde zandweg links (wordt verderop Watermolenweg). 

U komt nu bij de Oostendorper watermolen. Dit is de oudste 
dubbele watermolen in Nederland (1584). 

17. Op kruising links (Hasseltweg). 

18. Einde weg links (word verderop Scholtenhagenweg). 

19. Scholtenhagenweg  gaat over in Aaftinksweg. 

20. Eerste weg links (Veddersweg). 

U bent nu in het Lankheet. Als u dat wilt kunt u hier prachtige 
wandelingen maken.  

21. U passeert nu de "Veddersbrug" over de Buurserbeek en ga  
     daarna verder op het fietszandpad. 

22. Op kruising van zandwegen rechts (Assinkweg).    

23. Einde zandweg. Kies fietspad en ga rechtsaf (kies richting  
     fietsknooppunt bordje 50). 

24. Eerste weg links (volg fietsknooppunt 50 naar de  
     Goothuizenweg. 

25. Op kruising rechts (Mentinkweg). 

26. Eerste zandfietspad links (Brammeloseweg). 

27. Einde zandfietspad oversteken (Saalmerinkweg). 
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28. Einde weg links (Weenkweg). 

29. Weenkweg gaat over in Koeweidendijk. 

30. Na de brug na 150 meter verhard fietspad rechts (volg  
     fietsknooppunt  06). 

31. Einde fietspad links. 

U komt nu langs het Needse gedenkbos (rechts). Dit is een 
gedenkwaardige plek. U kunt hier prima uitrusten en even 
rondkijken. 

32. Eerste zandweg rechts (Koeweidendijk). 

33. Zandweg gaat over in verharde weg. 

34. Einde weg rechts (richting Koeweidendijk 23, wordt  
     Assinkdrijfweg). 

35. Op kruising rechts (Kempersdijk). 

36. Eerste verharde pad links (bij groen bordje opengesteld, enz.). 

37. Bij splitsing van het pad rechts aanhouden. 

38. Einde pad links. 

39. Op kruising rechts (Visschemorsdijk). 

40. Eerste zandweg links (de Hoge Haarweg). 

41. Einde zandweg links (Achterveldweg). 

42. Einde weg links (Oude Deldenseweg). 

Pas op bij oversteken: zeer drukke voorrangsweg! 

43. Einde weg voorrangsweg oversteken en dan op fietspad linksaf  
     (richting Neede). 

44. Eerste weg rechts (voor het kerkhof)  Volg richting knooppunt  
     30 (staat op de blauwe handwijzer). 

45. U fietst nu op de Hontjerweg. 



Het Muldershuis – Mallumse Molenweg 114 – 7252 AV  EIBERGEN – 0545 472 334 

Fietsroute Neede en omgeving  Pagina 4 van 5 
 

46. Einde weg links (Negberinkweg). 

47. Op vijfsprong rechtdoor fietspad opfietsen (Brummelweg). 

Links verscholen in het bos is een aantrekkelijk klimbos. Allerlei 
natuurlijke klimmaterialen zijn er te vinden. Blikvanger is Woudy, 
een olifant met een mooie glijbaan. Zeker met kinderen is een 
bezoek de moeite waard. 

48. Brummelweg gaat over in verharde weg (Waninkdijk). 

49. Tweede weg links (Haardijk) 

U bent nu in het dorpje Noordijk. 

50. Einde weg rechts (Schoolweg). 

51. Einde weg links (G.L.Rutgersweg). 

52. Eerste weg rechts (Hilversweg). 

53. Einde weg rechts (Bliksteeg). 

54. Einde weg links (Uitslagdijk). 

55. Eerste weg links (Hungersweg). 

56. Einde weg links (Stobbesteeg). 

57. Einde weg rechts (G.L.Rutgersweg). 

Pas op bij oversteken: (rotonde) drukke voorrangsweg! 

58. Rotonde oversteken en direct daarna rechtsaf parallelweg  
     opfietsen (richting Borculo, Ruurlo, Zutphen). 

59. Eerste weg links (Kisvelderweg). 

60. Verharde weg gaat over in zandfietspad.( soms is het houten  
     hek gesloten maar u kunt er wel met de fiets omheen). Zandpad  
     gewoon opfietsen. 

61. Op kruising met fietspad linksaf. 

U komt nu links langs Haverzate "de Kamp" (1636). 
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62. Eerste weg rechts (Hoonteweg). 

63. Eerste verharde pad links (bij schrikhek). 

64. Einde verharde pad zandweg rechts. 

65. Eerste zandfietspad links. 

66. Einde zandpad rechtsaf fietspad opfietsen.  

67. Eerste weg links (Schurinkweg). 

68. Bij kruising fietspad oversteken (volg richting fietsknooppunt  
     61). 

69. Op kruising rechts (Oude Eibergseweg). 

70. Oude Eibergseweg gaat over in oude Needseweg. 

71. U komt nu bij de nieuwe N18. Ga door de fietstunnel. 

72. Op kruising rechtdoor. 

73. Oude Needseweg gaat over in Woestenes. 

74. Ga vervolgens door de fietstunnel. 

75. Einde weg links (Leugenmorsweg). 

76. Bij scherpe bocht naar links rechtdoor fietspad opfietsen  
     (Vunderinklaan). 

Pas op bij oversteken: drukke voorrangsweg! 

77. Voorrangsweg oversteken (Rekkense binnenweg). 

78. Eerste weg rechts (Mallumse molenweg). 

79. Terug bij uitspanning "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. 


