
GPS-FIETSROUTE HAAKSBERGERVEEN 

 
Natuurkampeerterrein ’t Scharvelt, 

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

NAAM VAN DE ROUTE:    Haaksbergerveen.gpx 
SOORT ROUTE:    GPS-Fietsroute 
LENGTE VAN DE ROUTE:   ± 42 km  
STARTCOÖRDINAAT:   N 52 06.037 E 006 34.088 (vanaf ’t Scharvelt rechts) 
RIJRICHTING:    eerste deel vnl. oost, daarna vnl. west 
AANTAL TRACKPOINTS:   477 
AANTAL WAYPOINTS:   6 
      01 Startpunt/Eindpunt  
      02 begin oude spoorbaan 
      03 eind oude spoorbaan 
      04 Oosterdorper Watermolen 
      05 Haaksbergerveen 
      06 Mallumse Watermolen 
      Vier ANWB paddenstoelen: 20026-24403-24405-24414 
HORECA     Restaurant met speeltuin in Haarlo  

Oosterdorper Watermolen: Bij de Watermölle 
      Restaurant Mallumse Watermolen: Het Muldershuis 
      Horeca in Eibergen  

Korte beschrijving van de route: 
De route begint bij de “uutblaostoafel”op ’t Scharvelt. De route leidt u naar het prachtige 
natuurgebied Haaksbergerveen. Na ongeveer 4 km vanaf het startpunt fietst u vanaf punt 02 tot 
punt 03 over een oude spoorbaan. Het spoor is al tijden geleden verdwenen. Van het tracé heeft 
men een fraai fietspad gemaakt, iets dat wel vaker voorkomt in de Achterhoek. Bent u bij 
paddenstoel 20026 dan fietst u Het Lankheet in. Dit is een landgoed met bos, landbouwgronden, 
heide en water, kortom een mooi natuurgebied. (zie  INFO) Staat er ongeveer 16 km op de teller, 
dan komt u bij de Oosterdorper Watermolen (punt 04). Hier vindt u ook een restaurant. Ongeveer 5 
km verderop ligt het Haaksbergerveen (punt 05), het doel van onze fietstocht. Het Haaksbergerveen 
is een hoogveenachtig natuurgebied van circa 500 hectare in het grensgebied van de Nederlandse 
provincie Overijssel en Duitsland. Het Haaksbergerveen maakt deel uit van de restanten van een 
uitgestrekt hoogveengebied in de grensstreek tussen Duitsland en Nederland. (verdere informatie 
zie INFO) Bij paddenstoel 24414 verlaat u het Haaksbergerveen weer en na ongeveer 9 km, waarvan 
een deel weer door natuurgebied Het Lankheet, bereikt u de nog in werking zijnde 
MallumseWatermolen, vlak bij de Berkel.  Bij de molen ligt het sfeervolle restaurant Het 
Muldershuis. Daarna fietst u nog ongeveer 10 km terug naar camping ’t Scharvelt. 

 
 

WIJ WENSEN U EEN HELE FIJNE TOCHT! 



INFO bij Landgoed paddenstoel 20026 Landgoed Het Lankheet  
Dit familielandgoed is 500 hectare groot en kent een afwisseling van bos, landbouw, hei en natuur. In de 
omgeving van het landgoed bevindt zich de Oostendorper watermolen waar vroeger olie, meel, en papier 
werd gemaakt. De grondstoffen hiervoor werden over de beek aangevoerd. Momenteel is het landgoed 
bekend als waterpark. Er wordt wetenschappelijk onderzoek verricht op het gebied van innovatief 
waterbeheer door onder meer het Waterschap Rijn en IJssel en Universiteit Wageningen. 
Wilt u daar meer over weten dan kun u de leuke website van Het Lankheet bezoeken door hier te klikken 

 

INFO bij punt 04 De Oostendorper watermolen 
De Oostendorper watermolen is een dubbele, door water aangedreven molen met 3 onderslagraderen aan 
de Buurserbeek ten zuiden van Haaksbergen in Overijssel. Stroomafwaarts gezien op de linkeroever staat de 
oliemolen met één rad en op de rechteroever staat een korenmolen met twee raderen.  
De watermolen kwam in 1548 gereed. In 1549 kon de oliemolen in gebruik genomen worden. Toch was de 
huidige plek niet zo goed gekozen want de molen had al snel last van onderspoeling en dat is tot de laatste 
restauratie in 1988 gebleven. In 1584 werden beide molens verwoest door oorlogshandelingen met de 
Spanjaarden en  in 1633 werd de Oostendorper molen herbouwd op de huidige plek. De molen is in de 
eeuwen daarna vaak gerestaureerd als laatste  in 1988.  
Voor meer (technische) informatie uit Wikipedia  klik hier  
 

INFO bij punt 05 Het Haaksbergerveen 
Het Haaksbergerveen bestaat voor een groot deel uit een 
deels vergraven hoogveengebied. Het ontstaan daarvan werd 
bevorderd doordat onder dit gebied op zo'n 4 tot 7 meter 
diepte een schotelvormige en voor water slecht doorlaatbare 
keileemlaag ligt. Daardoor wordt het water hier goed 
vastgehouden. 
Halverwege de 19e eeuw werd het veen in vele kleine 
snippertjes verdeeld en verkocht aan de boeren in de 
omgeving, die er op kleinschalige wijze hebben verveend voor 
brandstof. Kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
is het veen door de regering vrijwel zonder vergoeding 
onteigend om te dienen als werkverschaffingsobject voor 

werklozen. De oorlog heeft de ontginning echter onmogelijk gemaakt. Tussen 1952 en 1956 heeft de 
Overijsselse Ontginningsmaatschappij nog 300 ha ontgonnen als een van de laatste grote ontginningen in 
Nederland. Het restant van ca 500 ha vormt het huidige natuurreservaat Haaksberger-veen. In 1959 vond 
een rampzalige veenbrand plaats. 
In het Haaksbergerveen treft men een typische hoogveenvegetatie aan met soorten als eenjarig wollegras, 
zonnedauw en klokjesgentiaan. Opvallende broedvogelsoorten zijn geelgors, wulp, grauwe klauwier, de gras- 
en boompieper, roodborsttapuit en blauwborst. Trekvogels zijn zeldzame kraanvogel en de grauwe gans. 
Bijzondere wintergasten zijn de Klapekster en de Blauwe Kiekendief. 
Andere diersoorten waarvoor dit gebied van belang is zijn insecten als libellen en waterjuffers, de vis grote 
modderkruiper, amfibieën als kamsalamander, heikikker en boomkikker en reptielen als de kleine hagedis en 
de adder. 
 

INFO bij 06 punt De Mallumsche Molen 
De Mallumsche Molen is een onderslag watermolen aan de Berkel in het buurtschap Mallum in de 
Nederlandse gemeente Berkelland, op loopafstand van het dorp Eibergen. Behalve korenmolen is de molen 
ook als pelmolen in bedrijf. Er worden regelmatig op zaterdagmiddagen demonstraties pellen verzorgd. 
Inhoud 
De vroegste vermelding van deze watermolen stamt uit 1424. De molen was een dwang- of banmolen, wat 
betekent dat de boeren uit de omgeving verplicht waren daar hun graan te laten malen. Dit verzekerde de 
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eigenaar van inkomsten. Verschillende families 
hebben het leengoed bewoond en voerden dus 
ook het beheer over de molen. 
Nadat de Havezate Mallum rond 1750 werd 
gesloopt, werd het Muldershuis, de naastgelegen 
kleine boerderij van de molenaar voorzien van 
een luxe dwarshuis. Zodoende kon de Heer van 
Mallum toch nog onder comfortabele 
omstandigheden in Mallum verblijven. De Hof 
werd toen al niet meer permanent bewoond, 
maar gebruikt voor de jacht en doorreis. 
Het Muldershuis was ook een pleisterplaats met 

schipperscafé voor de schippers van Berkelzompen, welke moesten wachten op het schutten van hun 
schepen. In 1895 kwam het molencomplex in het bezit van het Waterschap van de Berkel. 
Oorspronkelijk was de molen een dubbelmolen, met op de linkeroever (stroomafwaarts gezien) een olie- en 
eekmolen, welke in de 17e eeuw ook een poosje dienst heeft gedaan als papiermolen. Deze molen brandde 
in 1755 af en werd herbouwd. Ze zakte in 1917 de molenkolk in en werd in 1918 gesloopt. Op de plek van de 
verdwenen molen werden badhokjes gebouwd. De molenkolk werd tot rond de Tweede Wereldoorlog 
gebruikt als zwembad. 
Op de rechteroever bevindt zich een koren- en pelmolen. De huidige molen is in 1748 gebouwd, nadat zijn 
voorganger in 1746 afbrandde. Deze molen heeft tot 1943 commercieel gemalen. In 1948 kocht de stichting 
De Mallumse Molen het gebouw van het waterschap voor het symbolische bedrag van 1 gulden. De stichting 
begon al snel met de restauratie tot maalvaardige molen. De molen is de enige pelmolen op waterkracht in 
Nederland. 
De molen is een rijksmonument. Dit geldt ook voor de sluis bij de molen en het bijbehorende muldershuis  
De sluis is recent gerestaureerd. Deze restauratie heeft vertraging opgelopen vanwege het aantreffen van 
een zeldzame varen. Het gebied rond de molen is een beschermd dorpsgebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle informatie voor deze fietstocht is ontleend aan Wikipedia, de vrije encyclopedie, tenzij anders vermeld 
Deze fietsroute is met zorg samengesteld en wordt regelmatig gecontroleerd. Mochten er toch onvolkomen-
heden in de route zitten dan verzoeken wij u vriendelijk deze even te melden aan Jannie Nijhuis op ’t Scharvelt 
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