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FIETSROUTE XXX

W
e smokkelen. Onze route door het achterland van 

Haaksbergen beginnen we nèt in Duitsland, bij de 

Haarmühle, een Duitse watermolen met Biergarten. 

Het heeft iets spannends zo over de landgrenzen te 

glippen, hoogveengebied het Witte Veen in, en de 

route te volgen die échte smokkelaars volgden. De controlebeambten in 

de regio hadden het er maar druk mee. Vanuit boerderij Markslag begon 

hun surveillance. 

Nu is het stil en trekken we ons spoor over het zompige pad tussen de 

veenplassen, waar de witte pluizen van eenarig wollegras en veenpluis 

heen en weer schudden in de wind. Zo zag Nederland er dus uit voor we 

ontdekten dat gedroogd veen het prima deed als brandstof. Voor we mas-

saal turf  gingen stoken en het landschap van Nederland door ons voort-

durend gegraaf  voorgoed veranderde. De hoogveengebieden langs de Ne-

derlands-Duitse grens bij Haaksbergen werden echter beschouwd als 

‘niemandsland’. Een deel van het hoogveen bleef  hierdoor behouden. 

Door het achterland van het Twentse Haaksbergen

Langs de rand
van Nederland

Door Waterpark 
Het Lankheet
Wandelroute van 5,3 kilometer door het bosrijke Land-

goed Het Lankheet bij Haaksbergen. Het landgoed 

heeft een geschiedenis die 800 jaar teruggaat, maar je 

kunt er ook nieuwe, duurzame projecten zien, zoals een 

rietveld waarmee water wordt gezuiverd. Grote stapste-

nen in het water, tunnels, bruggetjes, slootjes en kunst-

werken maken de route voor kinderen aantrekkelijk. 

Niet te missen:  

Oostendorper watermolen: fantastisch terras met 

uitzicht op de dubbele watermolen die nog steeds in 

gebruik is. 

ROUTES TWENTE

WANDELROUTE 

Het achterland van 
het Twentse 

Haaksbergen, bij de 
grens van Nederland 
en Duitsland, werd 

lange tijd beschouwd 
als niemandsland. Dit 

leverde een uniek 
landschap op, vol 

spannende en 
mysterieuze verhalen. 
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Oliemolen

Bij Haaksbergen ontdekken we nog iets wat 

de tand des tijds wist te doorstaan: de Oos-

tendorper watermolen. Het rad aan de ene 

kant van de Buurserbeek hoort bij een olie-

molen waarin onder andere lijnzaad wordt 

geplet. Aan de andere kant draaien de twee 

raderen van een korenmolen. Een mooie 

tussenstop. Zeker als je beseft dat de molen 

al in de zestiende eeuw in opdracht van Ka-

rel V is gebouwd. Sinds die tijd is er rond-

om Haaksbergen veel gebeurd. Vooral de 

ontwikkeling van de textielindustrie druk-

te een grote stempel op de natuur in het ge-

bied. Zo zijn de bomen waar wij langslopen 

in Landgoed Het Lankheet aangeplant in 

opdracht van textielbaron Jan Bernhard 

van Heek. Het verderop gelegen Buurser-

zand liet Van Heek niet ontginnen, omdat 

hij het wilde gebruiken als jachtgebied. Wel 

liet hij er een meertje uitgraven, waarin de 

textielarbeiders konden ontspannen. Aan 

de waterkant van het Buursermeer genie-

ten we nu van het spiegelgladde waterop-

pervlak, waarin de bomen weerkaatsen.

Een concert van kikkergekwaak

begeleidt onze tocht
Duivels en kwade geesten

De jeneverbesstruiken in het Buurserzand hebben het alle-

maal meegemaakt. Die zijn hier 125 tot 150 jaar geleden 

ontsproten en staan sindsdien onwrikbaar tussen de heide. 

De groenblijvende jeneverbes werd en wordt nog steeds ge-

bruikt als middel tegen blaasontsteking, reumatische aan-

doeningen en jicht. Al kun je als gewone burger niets met 

die kennis doen, want de struik wordt beschermd. 

Vroeger hadden ze daar geen boodschap aan. Om de onme-

telijke grootsheid van de natuur te kunnen vatten, hadden 

de bewoners wat hulp nodig. De jeneverbes werd dan ook 

gezien als een magisch kruid, dat werkte tegen duivels, 

kwade geesten en wilde dieren. Op boerderijen, zoals ‘’t los 

hoes’ in het Buurserzand, zie je nog steeds de oude tekens 

aan de muur, die onheil als bliksem, donder en toverij 

moesten weren. 

In het heide- en bos-

gebied  Witte Veen 

grazen Schotse 

hooglanders

Felblauwe heikikkers

De smokkelaars hadden geen tijd om stil te staan bij 

hun angsten. Zij moesten met hun waar simpelweg 

door de moeilijk begaanbare gebieden trekken. Dat 

ging nogal eens mis. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 

werden veel smokkelaars gesnapt en verdwenen in 

de gevangenis. Voedsel, schoeisel en kolen werden 

schaars. Om de nood bij de arme bewoners te verlich-

ten, kregen ze toestemming gratis turf  te steken in 

het Haaksbergerveen. De waterputten in het natuur-

gebied zijn de stille getuigen. Vogels en kikkers ma-

ken er dankbaar gebruik van, want rond het water 

zwermen muggen, libellen en waterjuffers, en dat be-

tekent: eten. Een concert van kikkergekwaak en vo-

gelgekwetter begeleidt ons over de paden door het 

Haaksbergerveen. Mensen komen we bijna niet te-

gen. Net als vroeger lijkt dit vergeten land, nie-

mandsland op de grens van Nederland en Duitsland. 

Zompig land waar veenpluis en tot de verbeelding 

sprekende plantjes als de vleesetende zonnedauw 

zich kunnen ontwikkelen. Een plek waar heikikkers 

felblauw kleuren in het voorjaar en giftige adders in 

april hun paardansen uitvoeren. Soms is het niet zo 

erg om vergeten te worden. Je wordt er alleen maar 

mooier van.  

Heide- en veenroute
Deze fietsroute van 40 kilometer voert door het achterland van 

Haaksbergen, door het grensgebied van Nederland en Duitsland. Je 

rijdt door de hoogveennatuur van het Witte Veen en het Haaksber-

gerveen en fietst door het heidelandschap van het Buurserzand. 

Ook doe je bij de Haarmühle nog even een stukje Duitsland aan.

Niet te missen:  

Restaurant en watermolen de Haarmühle: deze oude watermolen 

uit 1619 ligt in een prachtige omgeving met groot terras en leuke 

speeltuin voor de kinderen.

ROUTES TWENTE

FIETSROUTE 

Meer weten over deze routes, leuke 
adresjes of overnachtingsplekken?  

Kijk op oostbest.nl/toeractief
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