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Let op: deze fietsroute is verjaard en de antwoorden kunnen niet meer ingeleverd worden 

voor een prijs. We wensen u veel fietsplezier. 

Start: Tabakorie Rona – Oudestraat 6 in Neede 

1. Fiets weg van het centrum en ga bij de kruising links. 

2. Bij de vlearmuizen rotonde volg “Wheemergaarden”. 

3. Ga bij deze steen rechtsaf 
en volg het Laantje van 
Osterhaus. 

 
 

4. Ga bij de groene prullenbak rechtsaf. 

5. Bij de splitsing linksaf het fietspad volgen. 

6. Ga bij 212072 rechtsaf. 

Vraag 1 Hoe heet deze weg waarop je nu fietst?  

7. Ga onder de Stokkert door. 

8. Bij BRK09966 linksaf. 

9. Bij 1684 rechtsaf het Koeweidepad volgen. Ga na de brug gelijks links en volg het 
zandpad langs het water. 

10. Ga bij deze steen linksaf 
de brug over (lopen). 
Daarna rechts het 
Berkelpad blijven volgen 
(fietsen) tot aan de 
Mallumse molen. 
Halverwege kom je 
keuzepunt L51 tegen, hier 
rechtdoor het Berkelpad 
blijven volgen tot aan de 
Mallumse molen.  

 

11. Ga bij de molen de brug over. Hier is gelegenheid voor een kopje koffie. 

12. Bij de vijfsprong (knooppunt 63) volg je route 62. 

13. Ga verderop verder op het wandelpad en steek de oude N18 over. 

14 Fiets verder rechtdoor op het zandpad door het bos. 

Vraag 2 Van wie is het gebouw aan de linkerkant halverweg het zandpad?   

15. Bij knooppunt 62 volg 61. 

16. Voor de fietstunnel bij de splitsing van drie fietspaden het rechtse fietspad volgen. 
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Vraag 3 Noem 3 verenigingen die hier hun thuisbasis hebben.  

17. Ga hier linksaf  

 

 
 

18. “Daar waar spanning staat en stroom loopt”. Ga er onderdoor en dan rechtsaf. 

19. Bij lantaarn 1914 rechtsaf het fietspad op. 

20. Ga gelijk weer links, langs de vakantieboerderij en volg de gelijknamige weg. 

21. Voor no 7 linksaf. 

22. Ga hier het fiets zandpad 
op. 

 

 
 

23. Bij de Y-splitsing 53 volgen (Flamingoroute). 

24. Hier linksaf. 

 

 
 

25. Bij de volgende kruising rechtdoor.  
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26. Na het wildrooster linksaf. Je komt nu voorbij het Landgoed het Lankheet. Een groot 
bosrijk gebied afgewisseld met heide, vennen, historische boerderijen, hooilanden en 
oude essen aan de Buurserbeek. Er zijn verschillende eigentijdse landschapsprojecten 
op het gebied van waterzuivering, energiewinning, multifunctionele klimaatbossen, 
houtteelt, jeugdeducatie en jeugdzorg, kunst en theater. Stap gerust van je fiets en 
maak een kleine wandeling door het waterpark. 

27. Hier rechtsaf. 

 

 
 

28. Over de brug en dan gelijk links de asfalt weg blijven volgen tot aan het einde van de 
weg. Aan de andere kant van de brug is er de mogelijkheid om wat te drinken.  

Vraag 4 Hoe heet de ontsnappingskamer waaraan je voorbij fietst? 

29. Steek de Eibergsestraat over (goed uitkijken) en dan linksaf fietspad volgen. 

30. Eerste weg rechts. 

31. Fiets onder de N18 door. 

Vraag 5 Waarvoor staat de N in “N18”?  

32. Weg vervolgen en bij de kerk rechtsaf. 

33. Fiets het dorp uit en sla af om de weg van Flip te volgen. 

34. Bij 23282/001 linksaf. 

Vraag 6 Tel het aantal kilometers op van 23282/001, welk getal krijg je?  

35. De brug over en na ongeveer 175 meter rechts het kerkepad op het bos in. 

Vraag 7 Je fietst nu door een gebied van Staatsbosbeheer. Hoe heet dit gebied?  

Vraag 8 Wanneer is het Vleer in gebruik genomen als zwembad?  

36. Ga bij de asfaltweg rechtsaf. 

37. Ga voor de olifant rechtsaf. 

38. Ga bij de kruising linksaf het zandpad in. 
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39. Ga aan het eind van het zandpad links. 

40. Ga niet over de Buurser beek maar sla ervoor rechtsaf (asfaltweg, niet langs het 
water). 

41. Ga bij de voormalige basisschool OBS Markevelde linksaf (fietspad volgen). 

Vraag 9 In welke spannende kinder TV serie speelde OBS Markvelde een belangrijke 
rol?  

Vraag 10 Maak het volgende cryptische kinderliedje af. Wat moet er rechtonder in het 
lege vakje staan? 

1 2 3 

4 h/v h/v 

1 2 3 

4 h/v  

  

42. Ga bij LoLotte linksaf. 

43. Ga bij kwekerij in de Dennen rechtsaf. 

44. Bij de 5-sprong rechts af de berg op (asfaltweg). 

Vraag 11 Aan de linkerkant zie je een uitzichttoren. Op welke trede staat SEN76? 

45. Geniet van het uitzicht. 

46. Hobbel via de zandweg verder richting Neede. Aan het eind van het zandpad linksaf 
het fiestpad volgen. 

47. Bij de rontonde rechts het dorp in. Nu alsmaar rechtdoor totdat je weer terug bent bij 
de start van deze route (Tabakorie Rona, Oudestraat 6, Neede) 

 

Let op: deze fietsroute is verjaard en de antwoorden kunnen niet meer ingeleverd worden 

voor een prijs. We wensen u veel fietsplezier. 


