
Door Stad & (Duits) Land

65
KM 

Vanuit Haaksbergen op de fiets richting stad 
 Enschede. Heen door dorp en boerenlandschap, 
 terug via buitengewoon hoogveen, hei, bos en 
water. Ongemerkt passeer je de grens en maak 
je een kort uitstapje naar Duitsland. Wie weet 
word je  onderweg begroet door de schaapskud-
de,  grazende Hereford runderen of de imposante 
Schotse hooglanders. De route andersom fietsen, 
mag natuurlijk ook. Veel fietsplezier!

 

 

   

Door Stad en (Duits) Land

Algemeen:  

Volg aan de Duitse zijde tussen de knooppunten 
de witte bordjes met rode fiets en pijlrichting, indien 
niet anders aangegeven.

Volg vanaf Haaksbergen Promotie/ VVV
onderstaande knooppunten: : 

Vanaf Haaksbergen Promotie/ VVV fiets je via KNP 
85 richting KNP 46 en verder volgens bovenstaande 
knooppunten. Bij KNP 37 is Resort Bad Boekelo    , een 
uitgelezen plekje voor een goede kop koffie/thee met 
iets lekkers. Via Usselo koers je door Enschede Zuid 
over een mooi deel van de Flamingo route. Tussen 
KNP 42 en KNP 11 is van der Valk Hotel Enschede    . 
Hier kun je op het fraaie terras of in het gezellige res-
taurant iets drinken en/of eten. Je passeert na KNP 10 
het Aamsveen     en de Duitse grens en fietst door een 
afwisselend coulisse landschap. Vanaf KNP 80 fiets 
je door het Witte Veen     . Bij KNP 49 is Eetcafé Win-
kelman, geniet hier van een hapje/drankje op het ter-
ras of onder de oude Kastanjeboom. Bij KNP 84 fiets 
je het Haaksbergerveen     in. 

Route beschrijving

Haaksbergen Promotie | VVV
Stationsstraat 3
7481 JA Haaksbergen  
www.haaksbergennatuurlijk.nl

TIP:
In het centrum van Haaksbergen zijn verschil-
lende terrasjes te vinden voor een kopje koffie 
met lekkers, een heerlijke lunch, een smakelijk 
borrelhapje of diner. Het lekkerste ijsje hebben 
we natuurlijk ook.
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        Aamsveen
In het Aamsveen vind je naast afgegraven hoogveen ook 
natte broekbossen, heidevelden, veenputten en schraal-
grasland. Het Aamsveen is ook bijzonder om het heide-
blauwtje en de welriekende nachtorchis. De welriekende 
nachtorchis bloeit van eind mei tot begin juli. De meeste 
kans om een heideblauwtje te zien is van half juni tot eind 
juli.

        Witte Veen
Dit heide- en bosgebied met oude grenspalen was ooit een 
bekende smokkelroute tussen Nederland en Duitsland. 
Hier ervaar je nog het landschap van vroeger. Oude zand-
weggetjes, eikenlanen, hei, bos, veen en water wisselen 
elkaar voortdurend af. Bijzonder zijn de Schotse Hooglan-
ders en de Galloway-koeien, die de heide vitaal houden en 
door begrazing verdroging tegengaan. Op de velden groeit 
klokjesgentiaan, veenpluis, eenarig wollegras en lavendel-
heide. 

 Haaksbergerveen
Geniet van veenbossen, actief hoogveen en prachtige plan-
ten waaronder de klokjesgentiaan. De grote schaapskudde 
en de Hereford runderen houden de heide vitaal. Vanaf 
2017 overwinteren de schapen in de nieuwe schaaps-
kooi (schaapschot) aan de Schapendrift. 

Centrum van Haaksbergen
Weekmarkt Woensdag 8.00-13.00

1. Gemeentehuis
2. Station Museum Buurtspoorweg
3. Pancratiuskerk 
4. Kleinste Synagoge van NL
5. Ertugrul Gazi Moskee

         Aamsveen       Witte veen        Haaksbergerveen

Afstappers
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