
GPS-MOLENFIETSTOCHT 

 
Natuurkampeerterrein ’t Scharvelt, 

Wolinkweg 43 7273 SL Haarlo - 0545-261 308 mobiel 06 4651 3026 

NAAM VAN DE ROUTE:    Molenfietstocht.gpx) 
SOORT ROUTE:    GPS-Fietsroute 
LENGTE VAN DE ROUTE:   ± 33 km  
STARTCOÖRDINAAT:   N 52 06.037 E 006 34.088 (vanaf ’t Scharvelt rechtsaf) 
RIJRICHTING:    eerste deel vnl. noord, daarna vnl. zuid 
AANTAL TRACKPOINTS:   468 
AANTAL WAYPOINTS:   6 
      01 Startpunt/Eindpunt  
      02 de Hollandse molen in Neede 
      03 tuinbeelden 
      04 watermolen Den Haller 
      05 Molen De Ster in Geesteren 
      06 de Borculose Watermolen 
HORECA     Watermolen Den Haller  
      Twee restaurants in de Borculose Watermolen 
      Verschillende gelegenheden in Neede en Borculo  

Korte beschrijving van de route: 
De route begint bij de “uutblaostoafel”op ’t Scharvelt. De fietstocht is uitgezet langs molens 
en watermolens. Op zaterdag is de molen in Geesteren de hele dag in bedrijf, in Neede is 
dat op zaterdagmiddag. De molen in Diepenheim is op zondag in bedrijf.  Na ongeveer 7 km 
vanaf uw vertrekpunt bereikt u bij punt 02 de eerste molen van deze tocht, nl de Hollandse 
Molen in Neede. Wanneer u Neede uit fietst  komt u bij punt 03, langs een grote 
verzameling tuinbeelden Wanneer u ongeveer 14 km onderweg bent komt u bij punt 04. 
Hier vindt u een bijzondere watermolen, nl watermolen De Haller. Fietst u ongeveer 9 km 
door dan vindt u bij punt 05 De Geesterse molen De Ster. Wanneer u Borculo bereikt vindt 
u daar, bij punt 06,  de laatste molen van onze tocht, nl de Borculose Watermolen, ook wel 
de Stenen Tafel en de Olliemölle genoemd naar de namen van de restaurants die in beide 
molens zijn gevestigd.  
Van alle molens die u tijdens deze leuke fietstocht bezoekt, is een korte beschrijving 
toegevoegd. 

WIJ WENSEN U EEN HELE FIJNE TOCHT! 

Deze fietsroute is met zorg samengesteld en wordt regelmatig gecontroleerd. Mochten er toch 
onvolkomenheden in de route zitten dan verzoeken wij u vriendelijk deze even te melden aan Jannie Nijhuis 
op ’t Scharvelt. 
 



INFO bij punt 02: DE HOLLANDSE MOLEN IN NEEDE 
Net buiten Neede in de buurtschap Lochuizen staat De Hollandsche Molen. De molen zoals die er nu staat, 
is in gebruik genomen in januari 1927, nadat de standaardmolen die er stond op 10 augustus 1925 
verwoest werd door de cycloon die ook Borculo zwaar heeft getroffen. De vereniging De Hollandsche 
Molen heeft, in samenwerking met het Nationaal Steuncomité "Stormramp", de bouw van de nieuwe 
molen verzorgd. De molen is in 1998/1999 gerestaureerd. 

De Hollandsche Molen is een ronde stenen stellingmolen met als functie korenmolen. De molen is dankzij 
vrijwillige molenaars nog steeds regelmatig in bedrijf. 
 

INFO bij punt 04 WATERMOLEN DEN HALLER  
Den Haller is vermoedelijk de oudste nog bestaande watermolen in Nederland. De molen op de 
Diepenheimse Molenbeek is te vinden in Diepenheim. Het is een onderslagmolen die als korenmolen is 
ingericht. De oudst bekende vermelding van de molen dateert uit 1169. In 1331 kocht Jan van Diest, 
bisschop van Utrecht, de molen als onderdeel van de heerlijkheid Diepenheim. In de 18e eeuw was Den 
Haller eigendom van de stad Deventer. Het stadsbestuur verkocht de molen in 1870 aan Jan Hallers. De 
naam van de molen is van deze naam afgeleid. In 1913 schonk de toenmalige eigenaar de molen aan de 
toenmalige gemeente Diepenheim. De Stichting Den Haller is sinds 2007 eigenaar. 
In de molen bevinden zich drie koppels maalstenen en een slijpsteen, die door waterkracht worden 
aangedreven. De molenvijver (molenstal of weier) is in 2006 aangelegd om de watervoorziening te 
verbeteren. De molen is enkele dagen per week opengesteld voor het publiek o.a. zondag. Bij deze molen 
is een restaurant met terras en een winkeltje met streekproducten. 
 

INFO bij punt 05: GEESTERSE MOLEN DE STER  
De Grote Geesterse Molen is een korenmolen. De molen werd in 1867 gebouwd op een plek waar in 1819 
reeds een standerdmolen was gebouwd. Tussen 1901 en 1995 was de molen eigendom van de familie 
Kienhuis. In 1995 werd de molen eigendom van de Stichting Grote Geesterse Molen en in 1996 en 1997 
werd de molen gerestaureerd. 
De roeden van de molen, met een lengte van bijna 21 meter, zijn voorzien van het oudhollands hekwerk 
met zeilen en worden geregeld door vrijwillige molenaars in bedrijf gezet. De molen heeft een koppel 
maalstenen. Ook wordt er instructie aan nieuwe vrijwillige molenaars gegeven. Op zaterdag is de molen in 
bedrijf.  
 

INFO bij punt 06: DE BORCULOSE WATERMOLEN 
De Borculose Watermolen  is een onderslag watermolen. De molen bestaat uit meerdere delen: een koren- 
en pelmolen op de ene oever en een voormalige oliemolen (later verbouwd tot korenmolen) op de andere. 
In beide molens bevindt zich een tegenwoordig een restaurant, nl. bistro De Olliemölle met één van de 
beste terrassen van Nederland en het top-10 restaurant De Stenen Tafel. Deze molen bevindt zich op "Het 
Eiland", op een zijtak van de Berkel. De molen stamt uit de 18e eeuw en heeft een aantal voorgangers 
gehad. Van oudsher behoorde hij tot de goederen van de heerlijkheid Borculo. De gemeente Borculo werd 
in eigenaar van het gehele molencomplex en heeft het van 1966 tot 1970 volledig laten restaureren. Eind 
2007 kochten de restauranthouders het complex van de gemeente Berkelland. 
De rechtermolen (in de stroomrichting gezien) heeft tot ca. 1875 als korenmolen gediend en is daarna 
verbouwd tot cichoreifabriek. In 1880 brandde deze af, om het jaar erop te worden herbouwd. De 
gemeente Borculo kocht deze molen in 1957. Na de restauratie werd het gebouw verhuurd aan de familie 
Vlessert, die er een restaurant in vestigde. In 1994 werd het beheer van het restaurant overgedragen aan 
de huidige restauranthouders Raymond Prinsen (kok) en Gea Meppelink. Van 1999 tot 2011 had het 
restaurant een Michelinster. In het restaurant is achter een hekje te zien dat door het waterrad wordt 
aangedreven 
 
 

Alle informatie voor deze fietstocht is ontleend aan Wikipedia, de vrije encyclopedie, tenzij anders vermeld 
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