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Het Haaksbergerveen is vele eeuwen geleden door bijzondere terreinomstandigheden ontstaan. In de bodem zit een
ondoordringbare keileemlaag, waardoor het regenwater
niet wegzakt.
Het is een waardevol natuurgebied met zeldzame vogels
en een grote diversiteit aan flora en fauna. Enkele kenmerkende soorten zijn: adder, kraanvogel, klapekster en blauwe
kiekendief.
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Eeuwenoude bron van turf

Uniek

Na de ijstijd is het gebied geschikt geworden voor de groei
van hoogveen en de daarin voorkomende plantensoorten
waaronder veenmossen. Deze mossen kunnen onder de
extreem voedselarme omstandigheden goed leven.

Drielandenpunt

Vogelgebied
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Levend hoogveen

Veenmos is de grondstof voor turf
Velden met veenpluis en éénarig wollegras.
Zeldzame planten als beenbreek, zonnedauw, moeraswolfsklauw en lavendelheide.

Praktische info

Het Haaksbergerveen is een uniek natuurgebied met bijzondere
natuur- en landschapswaarden. Het maakt deel uit van het
Europees Natura 2000-netwerk. De belangrijkste doelstelling
van Natura 2000 is de achteruitgang van de plantensoorten te
stoppen.
Door stikstofverrijking zijn de oorspronkelijke veenplanten
verdrongen door berken en gras. Door herstelmaatregelen

tussen nu en 2027 wordt het hoogveen, maar ook de natte en
droge heide, voor de toekomst bewaard.

Ligging: Het Haaksbergerveen ligt aan de zuidkant van
Haaksbergen.
Parkeren: P Niekerkerweg: vanaf de Wilhelminasingel, afslag
Morsinkhofweg, rechtdoor over de brug: volg de Peddedijk.
Wandelen: De gemarkeerde IVN-route in deze folder vertrekt
vanaf de parkeerplaats. Start rechtsaf langs Niekerkerweg.
Route is niet geschikt voor rollators en kinderwagens.
Honden: Mits aangelijnd zijn honden welkom.
Schoeisel: Watervast schoeisel is in de natte perioden gewenst.
Zomerperiode: Muggenwerende middelen worden sterk
aanbevolen.
Excursies: op aanvraag via IVN-website:
www.IVN.nl/afdeling/ Haaksbergen

Copyright: IVN Haaksbergen
Foto’s: Roy Dear, Laurents ten Voorde, Coen Voorink,
Han van Hagen.

Wandel 750m. langs de verharde Niekerkerweg tot bord
‘Berkelland’.
Ga bij IVN-aanwijzing naar links, richting het Noaberpad,
naar IVN-routepaal 1.
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Grenspaal van Bentheimer zandsteen

Hier staat een historische grenspaal van Bentheimer
zandsteen uit 1773. De paal is voorzien van de wapens
van de provincies Gelderland, Overijssel en het bisdom
Münster.
De omgeving draagt de naam Twistveld. In de tijd dat turf
een belangrijke grondstof was, waren hier veel conflicten
over de beste turfputten. Rond 1780 moesten de Staten
van Holland er aan te pas komen om de problemen op te
lossen.

Volg de weg voorbij de grenspaal.
Links is de grond teruggegeven aan de natuur. Het is
nu een gevarieerd grasland met natte laagtes. De sloot
rechts voert het overtollig water van het Haaksbergerveen af naar de Berkel en heet naar de kleur van het
water ‘koffiegoot’.
Volg voorbij het bruggetje de wegwijzer rechtdoor: het
oude ‘kommiezenpad’ pal langs de grens. Het dode hout
links brengt nieuw leven, want de talloze insecten, torren
en kevers dienen als voedsel voor de vogels. De bodem is
bedekt met varens, pijpenstrootje en pitrus.
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Grenssteen Oversticht, Münsterland

Bij IVN-routepaal 2 staat een tweede grenssteen. U ziet
de O van Oversticht, aan de andere kant staat de M van
Münsterland.

Turf bestaat uit plantenresten,

Haaksbergerveen

Colofon

Start: P Niekerkerweg

Veenmos is de bron van turf.

Drielandenpunt
Drielandenpunt
Een verraderlijke drijftil waarop je lijkt te kunnen lopen.
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die niet vergaan zijn.

Vroeger werd er turf gestoken. Dit was een
belangrijke brandstof. De stoomgemalen van
de textielfabriek Jordaan hebben rond 1840
op turf gedraaid.

Lay-out en drukwerk: Haaksbergen Promotie/VVV
De Zonnedauw lokt, vangt en verteert

Uitgave: 2019

insecten.
Deze routeflyer is een samenwerking tussen: IVN-Haaksbergen, Staatsbosbeheer en Haaksbergen Promotie/VVV

Achterzijde van de grenspaal. De M van
Münsterland.
Haaksbergen Promotie | VVV | Stationsstraat 3 | T 053 5722811 | www.haaksbergennatuurlijk.nl

Volg het ‘kommiezenpad’.
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Haaksbergerveen

Bij IVN-routepaal 3 komt u bij het begin van het
Haaksbergerveen. Direct rechts ziet u een pijp, waarin
veenwater naar de lager gelegen ‘koffiegoot’ stroomt.
Die pijp is onderdeel van het systeem, waarmee het
waterpeil in het Haaksbergerveen beheerst wordt.
Water speelt bij het herstel van het hoogveen een zeer
belangrijke rol. Het waterpeil in het veen moet constant
zijn met zo weinig mogelijk stroming.
Binnen het Haaksbergerveen is een natuurlijk hoogte
verschil van ongeveer 4m. Met dijken wordt dat
hoogteverschil overbrugd. Zo ontstaat er een constante
waterspiegel. Dit wordt een sawah-systeem genoemd.
In elke dijk zijn overlooppijpen. Het teveel aan w
 ater wordt
naar een lager dijksegment geloosd. Het 
afgevoerde
water komt deels in de Berkel en deels in de Buurserbeek/
Schipbeek terecht.

Volg het pad ( ± 400m) rechtdoor tot IVN-routepaal 4.

Volg het pad linksaf.

Rechts ligt het Duitse Ammeloër Venne, een Naturschützgebiet van 70 ha.

Dit is een oorspronkelijke hoogveenrug. Langs dit 500m
lange pad zitten links veel ondiepe turfputten. Rechts is er
in het voorjaar een veld van bloeiend éénarig wollegras.
De g
 rasgroei wordt in toom gehouden door begrazing met
schapen.
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Veenmosdeken

Bij IVN-routepaal 4 staat rechts tussen het riet weer een
grenssteen.

Voor u ziet u een prachtig voorbeeld van een veenmos
deken, die op het water drijft. Pas op! Op deze drijftil is niet
te lopen. In de drijftil ziet u verschillende soorten veenmos. De veenmosdeken is zo dik, dat er berken en andere
planten op zijn gaan groeien.

Het Haaksbergerveen heeft een schaapskudde en
stal met educatiecentrum (Horstervennehoes)
aan de Schapendrift.
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Aan het einde van de weg staat IVN-routepaal 5 bij de bank.
Hier ligt een relatief hoog gelegen zandweg, Dievelaarspad
genaamd, die dwars door het veen loopt.

De bomen in het gebied rechts zijn gekapt. Daardoor wordt in
de zomer het waterverlies beperkt, want bomen verdampen
veel meer water dan hoogveenvegetatie.
Het succes is zichtbaar, want in de waterplassen komt al
weer veenmos voor. In de maanden april–mei kunt u hier het
veenpluis en het wollegras bewonderen. Ook dit deel wordt
begraasd door schapen.

het voorjaar bloeiende
lavendelheide.

Overloopsysteem

Bij IVN-routepaal 7 is een overloopsysteem voor het water te
zien.
In dit gebied komen veel waterjuffers, ganzen en libellen voor.

6

Riet en wilgen

Dit rietgedeelte is een paradijs voor vogels als de meerkoet
en de doodaars. Het is ook een geliefd gebied voor de adder,
die zich hier graag door de zon laat opwarmen en bij onraad
direct kan vluchten.

Er zijn ook veel verschillende soorten kikkers w.o. de h
 eikikker.
Kikkers voeden zich met insecten, spinnen en larven van
wormen en slakken.
Het grote aantal insecten trekt vogels als blauwborst en
waterral aan. De blauwborst komt in maart terug uit de tropen
om hier zijn jongen groot te brengen.
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Komt dat zien!
Adders
Veenpluis
Blauwborst

De adder is eilevendbarend. Dat wil zeggen, dat de eieren in
het lichaam van het vrouwtje blijven tot ze uitgebroed zijn.
Kenmerkend is de zwart/bruine streep over de rug.

De bank

De bank is een goede waarneempositie voor de roodborst
tapuit en de kneu.

Op de drijftil staat in
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Bij IVN-routepaal 6: linksaf.

U loopt nu tussen riet en wilgen. Na 200m komt u over een
smal bruggetje. Het riet, de bramen en de wilgengroei duiden
op een mineraalrijke situatie. Dat betekent, dat de veenmosgroei trager op gang komt.

Links ziet u een scheiding. Aan de ene kant van het dijkje
ziet u riet (mineraalrijk water) en aan de andere kant van
het dijkje geen riet (mineraalarm water). De scheiding is
scherp.

Hoogveen is extreem gevoelig voor stikstof uit de lucht.
Hierdoor gaan berken en ongewenste grassoorten in het
hoogveen groeien en worden kenmerkende plantensoorten verdrongen, waaronder veenmos.

Langs de zandweg staan grote eiken en berken. Deze bosdelen
zijn een eldorado voor de vogels. In het gebied rechts zijn stukken geplagd om te proberen de heide weer terug te krijgen.

De adder voedt zich met kikkers,
mollen en muizen, die hier in overvloed aanwezig zijn.

Door zijn kleuren en uitbundige
zang in de paartijd is de blauwborst een opvallende verschijning.
Volg het pad: aan het einde hiervan linksaf. Volg het fi
 etspad.
Na 750m komt u terug bij de parkeerplaats.

IVN-wandeling in
het Haaksbergerveen

