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Fietsroute: Eibergen-Rietmolen-Diepenheim-Haarlo    
Lengte: 44 Km   altitude: vlak 

Deze route volgt voor het grootste deel de knooppuntenroute 

Startpunt:  parkeerplaats bij sporthal “Pickerhal” in Eibergen. We fietsen in noordelijke 

richting over het fietspad. Na het oversteken van de rivier de Berkel slaan we rechtsaf 

de Leugenmorsweg in. Na ongeveer 50 meter slaan we linksaf de Rietmolenseweg in. 

Deze weg vervolgen we tot voorbij de sportvelden, na een dubbele bocht is er aan de 

linkerzijde een fietspad. Dit volgen we tot aan de B-weg, hier slaan we linksaf in richting 

Rietmolen. Bij de “N315” aangekomen steken we over en vervolgen onze weg met het 

zandpad “Waterleidingdijk” Vanaf deze weg komen bij 60 het “knooppuntennetwerk”. 

 

06 Hoge Haarweg 

15 Achterveldweg 

14 Oude Haaksbergerweg 

13 Middendorperweg 

40 Markveldseweg 

39 Diepenheim centrum 

41 Oude Borculoseweg 

     Schipbeek 

    Achterhoek 

44 Pieringdijk 

46 Aaftinksdijk 

48 Hoge Broekdijk 

80 Stobbeweg 

79 Walemaatsweg   
 

Nu gaan we tot aan de N315 (Neede–Borculo) richting 84 volgen. Na het oversteken van 

de hoofdweg gaan we NIET naar 84 maar linksaf over de ventweg in richting Neede. Na 

ongeveer 2 Km de ventweg gevolgd te hebben slaan we rechtsaf de Giffelerweg in. Deze 

weg volgen we nu tot nabij Haarlo en slaan bij de N822 (Borculo-Eibergen) linksaf. Na 

ongeveer 200 meter op het fietspad slaan we rechtsaf de “Veldweg” in. Bij de driesprong 

volgen we de “Hupselseweg” Dit is ook knooppunt 87 tijdelijk volgen. De “Hupselsedijk” 
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verandert in “Eppinkweg”. Bijna aan het eind van de “Eppinkweg” slaan we linksaf (nog 

steeds 87) de “Zaterdagweg” in. We volgen nu nog even de 87 

tot in de “Olden Eibergsedijk”. 

In de “Olden Eibergsedijk” kijken we NIET meer naar de knooppuntenroute, maar 

fietsen deze weg helemaal tot aan de bebouwde kom van Eibergen recht door.  

Bij de vijfsprong gaan we linksaf op het fietspad in richting Eibergen. 

Deze weg volgen we nu tot aan de Parallelweg. Hier slaan we linksaf naar de 

parkeerplaats. 

 

De route heeft veel bankjes onderweg. Het is een redelijk schaduwrijke route. 

Er zijn veel mogelijkheden om onderweg een horeca gelegenheid aan te doen. 

 

Direct aan de route liggen: 

Na 40 

Restaurant Den Haller Watermolenweg 34 Diepenheim 

 

Voor 39 

Cafetaria Uit de Kunst Grotestraat 53 Diepenheim 

 

Nabij de route: 

Bij knooppunt 60 rechtsaf 

Café van Otten Past C M v Everdingenstr  33  Rietmolen (openingstijden ??) 

 

Iets VOOR 40 rechtsaf 

Hotel ’t Holt  Hengevelderweg 1a  Diepenheim 

 

Na het oversteken van de Berkel bij de N822 naar Haarlo 

Café Prinsen Eibergseweg Haarlo 

 

U heeft tijdens deze route ook een aantal rivieren overgestoken. 

Schipbeek – Regge – Bolksbeek – Berkel. 
 
 


