
Achter(‘t)hoek(je)
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Een prachtig fietsrondje naar onze noabers (buren) 
in de Achterhoek. Onderweg is het heerlijk genieten 
van monumentale negentiende-eeuwse boerderijen 
en de meanderende Berkel naar de Duitse grens. 
Via fraaie landweggetjes en goed onderhouden  
fietspaden doorkruis je een prachtige lande-
lijke omgeving, met uitzicht over weilanden,  
kronkelende beekjes, bijzondere natuurgebieden en 
authentieke molens. Veel fietsplezier!
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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.

Achter(‘t)hoek(je) - Rekken
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 Sfeer van Weleer 
Het museum Sfeer van Weleer is ondergebracht in een 
oude boerenschuur die stamt uit 1860. De  collectie 
geeft een uitgebreide kijk op historische stads- en 
 plattelandstradities.

        Berkelstuw De Zandvang
Vanwege het grote verhang heeft de beek in Duitsland het
karakter van een snelstromende beek. Hogere stroomsnel-
heden gaan gepaard met zandtransport. Ter hoogte van 
de grens neemt het verhang sterk af en neemt de breedte 
van de Berkel toe waardoor sediment bezinkt. Om dit op te  
vangen is er ter hoogte van de grens een zandvang aangelegd.

 Haaksbergerveen
Het zeldzame hoogveengebied wordt hier in ere hersteld. 
Bijzonder zijn de grote schaapskudde en de Hereford  
runderen, die de heide vitaal houden en door begrazing  
verdroging tegengaan.

  Bommelas
Dit originele Twentse ‘Los Hoes’ is omstreeks 1850  
gebouwd. Dieren en mensen leefden in één ruimte. De  
laatste bewoner ging graag aan de boemel (feesten) en 
stond bekend als een schelm (dondersteen), ‘oas’ in het 
Twents. Dat leverde de hem de naam Bommel-oas op.
 
        Buurserzand
Het Buurserzand is een opvallend nat natuurgebied, waar 
open heidevlakten, graslanden en bosjes elkaar  afwisselen. 
De heide wordt van mei tot november begraasd door 
runderen. Je kunt hier een groot aantal  verschillende 
planten en dieren vinden, zoals spechten in de oudere  
eikenbosjes, wulpen op de natte heide, geelgorsen rond het  
jeneverbesstruweel en kikkers in de vennen.

Afstappers

Volg vanaf Haaksbergen Promotie/VVV RARA naar 
de rotonde en volg onderstaande knooppunten: 

Afwijking van de knooppuntroute:
1. Ga LALA de brug over (= Oliemolenweg) en ga na   
 ca. 800 meter RARA de Rekkenseweg in. Blijf deze   
 weg volgen. Op de kruising met Hellenveldweg en  
 Krakeelsweg is KNP 53.

2. Ga richting KNP 18 maar ga op kruising Den Borg-
 weg /Oldenkotseweg /Panovenweg RD RD 
  (=Panovenweg, deze gaat over in de Oldenkotse- 
 dijk).
3. Neem LALA de Krakeelsweg naar KNP 53 en ga dan   
 RARA de Rekkenseweg in, deze uitrijden > 
 Watermolenweg.
4. Ga de brug over. Rechts is Restaurant Bi’j de 
 Watermölle.
5. Vervolg de weg en neem RARA de 
 Koren molenweg, daarna RARA Hasseltweg.

6. Rijdt de Spoorstraat uit en ga op de rotonde RA,   
     na ca. 100 meter Haaksbergen Promotie/VVV aan     
     de linkerkant.

Route beschrijving
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