
Langs Hereford Rund
en Schotse Hooglander

48
KM 

Ontdek met deze fietstocht de prachtige 
 natuurgebieden rondom Haaksbergen. U fietst 
langs het ecologische waterpark Het Lankheet, 
door zeldzame hoogveennatuur van het Haaksber-
gerveen, het grensoverschrijdende Witte Veen en 
langs dopheide en eeuwenoude jeneverbes in het 
Buurserzand. En wie weet, treft u onderweg de 
schaapskudde, grazende Hereford runderen of de 
imposante Schotse hooglanders. Veel fietsplezier!

De route start vanaf het Toeristische Overstap Punt 
(TOP) bij Hotel/B&B Erve Bruggert. Hier is parkeer-
gelegenheid en kunt u starten met een kopje koffie/
thee met lekkers (zie tip hierboven). Vanaf de TOP 
fietst u richting KNP 52 en vervolgt u de route 
volgens de genoemde fietsknooppunten.

 

 

   
TOP Hotel/ B&B Erve Bruggert
Scholtenhagenweg 46
7481 VP Haaksbergen
www.ervebruggert.nl

TIP:
Bestel bij Erve Bruggert een kopje koffie 
met appelgebak en ontvang een tweede 
kopje gratis ( op vertoon van deze route)

Langs Hereford Rund
en Schotse Hooglander

Volg vanaf TOP ‘Hotel/B&B Erve Bruggert’ 
de volgende fietsknooppunten: 

Vanaf de TOP fietst u richting KNP 52 en vervolgt u 
de route volgens bovenstaande knooppunten. Tussen 
KNP 51 en 53 passeert u Waterpark Het Lankheet(1). 
Bij KNP 54 fietst u het Haaksbergerveen(2) in. Van-
af hier fietst u via de KNP 84, 79, 99 naar Duitsland. 
Tussen KNP 96 en 78 bevindt zich Restaurant en wa-
termolen De Haarmühle. Hier kunt u op het fraaie 
terras of in het gezellige restaurant iets drinken en/
of eten en de oude watermolen bezichtigen. Via KNP 
81 fietst u door het Witte Veen. KNP 41 en 50 ver-
binden het Witte Veen met het Buurserzand waar 
u onderweg los hoes ‘De Bommelas’(3) passeert. 
Tussen KNP 83 en 76 vindt u de schaapskooi en het 
nieuwe educatief centrum(4). Dit centrum is ingericht 
met een multimediale expositie over de Schaapskud-
de en het Haaksbergerveen. Vlak voor het eindpunt 
fietst u langs Restaurant Bi’j de Watermölle dat een 
 fantastisch terras heeft met uitzicht op de unieke 
Oostendorper Watermolen(5).

Route beschrijving
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 Waterpark Het Lankheet (Veldwerkcentrum)
 Historie en innovatie gaan hier hand in hand. Eigentijdse 
landschapsprojecten op het gebied van waterzuivering,
energiewinning, multifunctionele klimaatbossen en    hout-
teelt geven een vooruitblik hoe het landschap van de 
 toekomst een onontbeerlijke plaats in ons dagelijkse leven 
gaat innemen. Dwars door het landgoed lopen  verschillende 
wandel- en fietsroutes.

        Haaksbergerveen
Geniet van veenbossen, actief hoogveen en prachtige 
 planten waaronder de klokjesgentiaan. De grote schaaps-
kudde en de Hereford runderen houden de heide vitaal.

        De 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 schelm (dondersteen), ‘oas’ in het Twents. 
Dat leverde hem de bijnaam ‘bommel-oas’ op.

        Horstervennehoes & Educatief centrum
De grote schaapskudde in het Haaksbergerveen houdt 
het veen vitaal. Vanaf 2017 overwinteren de  schapen in de 
nieuwe schaapskooi (schaapschot) aan de  Schapendrift. 
De schaapskooi is op afspraak te  bezich tigen. Het educatief 
centrum is open op woensdag- en zaterdagmiddag. 

 Oostendorper Watermolen
Één van de oudste (1548) nog werkende ‘dubbele’ water-
radmolens in Nederland. Op de rechteroever staat een 
korenmolen met twee raderen en op de linkeroever een 
oliemolen met één rad. Deze combinatie maakt de molen 
zo bijzonder. April t/m september woensdag en zaterdag
geopend van 14.00-17.00 uur. Rondleidingen ook op 
afspraak.

Afstappers

      Waterpark Het Lankheet   Haaksbergerveen    De Bommelas    Oostendorper watermolen
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