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Het zuidoosten von lwente, rondom de gemeente

Hooksbergen, kent een interessonte, soms ingewikkelde

bolons tussen heden en verleden en tussen mens en

notuur. Cntdek de verholen die door dit unleke, lege

stukle Nederlond meonderen ols de Buurserbeek
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erfheeft ingericht. Fietsers die het Rustpuntensysteem
kennen, kunnen hier neerstrijken voor een pauze tiidens
hun tocht door het Twentse landschap, en als ze interesse
hebben kunnen ze een rondleiding krijgen in het
boerenbedrijf.'Onze werkwif ze heeft niet per se een
verdienmodel, ik zie het als een platform om anderen te
vertellen over duurzaam boeren.'

We staan bii De Melktapperij, het melkbedrijfvan
Heleen en haar man Rogier, dat in Twente en ook
daarbuiten steeds meer bekendheid kriigt als duurzaam
boerenbedrijf. Ze gebruiken geen kunstmest en weinig
krachtvoer, het dak van de stal ligt vol zonnepanelen, en
energie en warmte binnen het bedrijf is zo veel mogelijk
circulair; de warmte van de melk wordt gebruikt om de

boilers te verwarmen, en het drinkwater voor de koeien
wordt zo geleid dat het helpt de melk af te koelen. De melk
die de koeien leveren kan bij het Rustpunt direct weer
worden getapt, maar de meeste melk gaat naar de

consument. Iets verderop rijdt net een vrachtwagen met
een enorme tank het erf op om de melk op te halen.

Als we de stal inlopen laat Heleen me zien hoe het
automatische melken in zijn werk gaat. De koeien weten
precies waar ze moeten zijn en de machine weet hun uier te
vinden terwijl ze zich te goed doen aan brol<f es. 'Ik sta zelf
niet tussen de koeien, dat doet mijn man,'lacht ze. Toch
heeft ze zichtbaar een connectie met de dieren. 'l(oeien
hebben een kuddementaliteit, maar toch allemaal een

eigen karakter,'vertelt ze. 'sommige zijn dominant en

andere zijn wat banger.'Een nieuwsgierige koe steekt haar
kop door het hek om ons nauwlettend in de gaten te
houden, maar als Heleen haar hand naar haar uitsteekt
trekt ze zich schichtig terug. 'De meesten laten zich niet zo

makkelijk aaien.'

'Koeien hebben
een kudde-

mentqliteit, mqqr
toch qtlemoql

hun eiqen
kqrqkÍer'

Heleens man Rogier is de vierde generatie boer. Ziin
overgrootvader werkte hier ooit als knecht, maar na het
overliiden van de toenmalige boer trouwde hij met de

weduwe en nam hetbedrijf over. In de tussentif d is er

veelveranderd. 'We bevinden ons hier midden in
Natura2oOo-gebied,' legt Heleen uit,'dus minder
duurzame boeren krijgen het hier moeilijker.' Het Europese
netwerk van beschermde natuurgebieden komt met een

hoop richtlijnen om de biodiversiteit in het lebied te

behouden. Heleen houdt zich hier al langer mee bezig. =)



NATUURRIJK TWENTE

'Voordat we onze velden maaien, voor het voer van onze

koeien, controleren we ze op nesten van weidevogels,' geeft

ze als voorbeeld.'vrijwilligers markeren de nesten en dan

zorgen wij dat die plekken bij het maaien met rust gelaten

worden.'Ook groeit er op het land van de Melktapperij
allerlei kruid in het gras, wat de biodiversiteit vergroot.
'Zelfs lokaal wild komt bii ons grazen.'

Het is goed om een verblijfin het zuidoosten van Twente
te beginnen met een bezoek aan een boerderij. Dit stukie
van de Overijsselse streek langs de grens met Duitsland en

de Achterhoek kenmerkt zich door de gevarieerde

natuurpracht; de uitgestrekte heide, plukken bos en het

drassige moerasland geven de streek zijn groene gezicht.

Maar als je in Twente bent leer ie dat dit niet
vanzelfsprekend is; het is soms best zoeken naar de juiste

balans tussen het beschermen van de natuur en het behoud

van de eeuwenoude tradities van het boerenland. Heleen en

haar Melktapperij laten zien dat het kan. Met die gedachte

in mijn achterhoofd trek ik verder oostwaarts, de natuur in.

nog te zien. 'Het veen was als een soort sawa,'zegt Jesse als

hij weer opstapt om verder te fietsen. 'Het werd opgedeeld

in vierkanten, omgeven door diiken om de turfop te drogen

te leggen.' Hij wijst tussen een warrig begroeid stuk je bos,

waar een verhogingwaar te nemen valt.'Daar kun je nog

zo'n diik zien.'
we passeren een moerassig landschap, met

vlonderpaden over het veen en droge grassen. Dan weet
rijden we door een stukje bos, waar het pad tussen de

bomen slingert. Overal vinden we weer poelen en plassen,

spiegelglad tussen het hoge, dorre gras, waarin het

veenmos zich stukie bii beetje aan het herstellen is. 'Turf
ontstaat door lagen van veenmos die groeien en afsterven,
waar bovenop weer een nieuwe laag mos groeit,'iegt |esse
uit. 'Het doel is hier om uiteindeliik het veen weer te

herstellen naar hoe het ooitwas, maar dat gaat maar heel

traag.'Dat herstel is vanuit biologisch en historisch
oogpunt interessant, maar heeft ook een positiefeffect op

het milieu: hoogveen is in staat om veel CO, op te slaan.
Toch betekent natuurherstel
niet dat de natuur helemaal de

vrije loop gelaten kan worden,
want onder meer berken en

vliegdennen verstoren de

groei van het veen. 'Die opslag
wordt door vrijwilligers
verwijderd,' zegt Jesse.
'Maar ook plaatselif k vee

helpt door in deze gebieden
te grazen mee.'

De natuur wordt in de

omgeving verder ondersteund
met een soort bufferzone, om

I
n het zuidoosten von
Twente krijgt de natuur
stukje bii beetje de

overhand. Boerenland wordt
omzoomd door de voor de

legio typerende houtwallen,
die hier en daar overgaan in
plukjes bos. Natuur en cultuur
meanderen hier door elkaar,
net als de Buurserbeek die de

natuurgebieden in dit hoekje
van Overijssel horizontaal in
tweeën splitst;het
Buurserzand en Witte Veen ten noorden ervan, het

Nationaal Park Haaksbergerveen in het zuiden.
Vanafde fiets trekt het Iandschap aan me voorbii. Veel

grasland, want de grond is hier voor veel andere cultivatie
minder geschikt. 'Deze velden waren vroeger moeras,'
vertelt Jesse Beil. 'En nu worden delen van deze velden weer
teruggegeven aan de natuur, om langzaam opnieuw
moeras te worden.' ]esse is eigenaar van het restaurant
Captain Jack in Buurse en kent de omgeving op z'n duimpie.
Op een bepaald moment stapt hij af, precies op de hoek van
een veld, waar het boerenlandschap overgaat in een wijds
en wilder gebied. 'Dit wordt Siberië genoemd,' zegt hii en ik
begrijp de gelijkenis. De omgeving oogt kaal en dor, en is als
je door je wimpers kijkt misschien zelfs toendra-achtig te
noemen.'Omdat hierweinig beschutting is, kan het hier
ook hartstikke koud zijn.'Het is tegenwoordig het startpunt
voor enl<ele wandelroutes door het Haaksbergerveen, maar
zo'n twee eeuwen geleden werd er in dit gebied nog hard
gewerkt: er werd turf gestoken voor de textielindustr-ie. Het

hoogveen bood een perfecte brandstofom de

textielnijverheid, waar Twente allanger bekend om stond,

tijdens de Industriële Revolutie te mechaniseren.
Vanafde jaren 50 van de vorige eeuw heeft de natuur

weer de ruimte gekregen in het Haaksbergerveen, maar de

aandenkens aan de turftiid ziin voor de oplettende kiiker

'Nntuur en
cultuur meqnderen
hier door elkoqr

net ols de
Buurserbeek'

de overgang tussen natuur en bewoonde wereld niet te

abrupt te maken en daarmee wederziidse invloed te

voorkomen. 'De buffer moet uiteindeliik een kilometer
breed worden,' zegt |esse terwijl we het noordelijker
gelegen Buurserzand in fietsen.'Dat is goed voor de natuur,
maar kan voor boeren soms lastig zi)n.'Boeren moeten hun
land verkopen of afstaan, wat piinliik kan zijn als dat land al

generatieslang in de familie is, of als hele families zelfs

herplaatst moeten worden. De balans tussen mens en

natuur is hier precair.
We passerenvoormalige boerengrond die in recente

jaren is teruggegeven aan de natuur. Hiervan zijn de

bovenste lagen afgegraven, waardoor oerzaden in de grond
weer de kans krijgen om op te komen. En dat kan best snel
gaan. Een woest ogende vlakte met heide, poelen en

struikachtige begroeiing bliikt nog in de afgelopen paar
jaren te zijn afgegraven. Heide is een overgangsplant en

sterft dus uiteindelijkweer om voedingsbodem te worden
voor nieuwe begroeiing. Toch past deze tussenfase goed bij
het Buurserzand, een natuurgebied dat hoofdzakeliik uit
heide, natte gronden en soms meer dan 100 iaar oude
jeneverbesstruiken bestaat. Natuurmonumenten kreeg het

gebied in het begin van de 2oste eeuw van leden van de

Enschedese textielfamilie Van Heek - het was hun eerste
natuurgebied in Overijssel. $

VredigtoÍereeloon Àet

BuursermeerÍje. Boyen: De

toren vqn de kotholieke ker&

in Euurse bij zonsondergong.
RecÍrtsbovenr tente in Twente
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Het Buurserzand was een woest gebied dat door de

familie werd gekocht en gebruikt om medewerkers te laten
recreëren. 'Van Heek merkte dat ziln fabrieksmedewerkers
last kregen van hun longen,' zegt |esse. 'Hij bedacht dat tijd
doorbrengen in de natuur goed zou ziin voor hun
gezondheid.'Aan de rand van een klein meertje, beschut
tussen hoge bomen, stapt Jesse weer af. Een groep eenden
en ganzen dobbert kwetterend over het oppervlak en in de

verte klinkt een specht. 'Dit is het Buursermeertje, maar
eigenlijk is het niet echt een meer,'zegt fesse.'Het is een

met de hand aangelegd zwembad.'
Ook ik kom tot rust tussen de heide, plukjes bos en

relatieve stilte van het Buurserzand. We frets enzo'n25
kilometer, pauzeren met zelf meegebrachte koffie en
kruidkoek, en onderweg wordt het ondanks het mooie

weer nooit echt druk; het liikt alsof een klein stukje
Nederland even voor onszelfhebben. fesse begrijpt het.

'Het is zoals Van Heek al zei: "De natuur doet meer met ie
dan je denkt."'

L. e mountcinbikeroute vqn Hooksbergen
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startpunt slechts een paar honderd meter verderop.
Alexander Fianke fietst voorop, zijn achternaam in witte
letters leesbaar op de achterkantvan zijn helm. We rif den

nu nog op een gewoon fietspad door het bos, waar we

afgezien van een enkele vroege wandelaar geen

tegenligger tegenkomen, maar het zal niet lang duren
totdat we ergens een bosie in slaan voor een smal, bochtig

en onverhard pad.
'De mountainbikeroute is in totaal 6o kilometer,'zegt

Alexander, 'en bestaat voor zo'n t5 kilometer uit single
track.'Dat zijn de uitdagende stukjes waar
mountainbikers hun hart bij ophalen; zelf heb ik met de

mountainbike wat minder ervaring, dus ik heb een

elektrisch exemplaar te leen. Zo kom ik gemakkeliiker
eventuele heuvels op. 'Niet dat we die veel gaan

tegenkomen,' grinnikt Alexander.
Hij kan het weten; de in Duitsland geboren fotograaf is

coórdinator van de route en kent hem daarom
waarschijnlijk uit ziin hoofd. Hij stuurt de vrijwilligers
aan die met regelmaat controleren of de route nog
begaanbaar is. Ook hier komtweer die balans tussen
mens en natuur naar voren, want de route is ontstaan uit
dewens voor natuurbehoud; mountainbiken in het gebied

verstoorde de omgeving, waarna een afgebakende route
werd uitgestippeld.'We laten de natuur zo veel mogeliik
met rust,' legt Alexander uit. 'Als een boom tijdens een

storm is omgewaaid, zagen we alleen het deel weg dat het
pad blokkeert.'Hil onderhoudt daarnaast contact met de

Groene Waaier, het samenwerkingsverband van
Staatsbosbeheer (Haaksbergerveen),
Natuurmonumenten (Buurserzand) en Landgoed
Lankheet, ten westen van het Haaksbergerveen, over het
onderhoud van de route die door al deze natuurgebieden
loopt. 'We mogen gebruikmaken van het gebied, en willen
daarom ook wat teruggeven,' legt Alexander uit. 'Zo

helpenwe met het lokaliseren enweghalen van
ongewenste boomopslag.'
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Na een korte lus door Duitsland, langs de 35o iaar oude

Haarmrihle in Alstátte, riiden we de grens weer over, het

Witte Veen binnen, ten oosten van het Buurserzand en

Haaksbergerveen. Het was een lange tiid een gebied voor

smokkelaars die tabak, drank of andere waar uit
Duitsland naar Nederland probeerden te brengen, of
andersom. Het is een prachtig gebied, soms haast

steppe-achtig, met hier en daar plukles bomen over de

vlakte verspreid, waar het mountainbikepad met veel

bochten om- en doorheen slingert.
Dat de route voor een deel uit reguliere fretspaden

bestaat, betekent ook datwe soms een lokale trekpleister
passeren tijdens onze tocht. We houden halt bii de

Bommelas; een haast mysterieus ogend bouwwerk met

eenwaterputervoor, in de schaduwvan hoge, oude

bomen. Het is een "lós hoes", waarbii de stal en de woning

samen in één ruimte zitten; een zeldzaam type boerderii

dat typisch is voor Twente. Het is in 1840 gebouwd en sinds

die tijd nagenoeg onveranderd gebleven, maar door de

kleine deur en de kromme houten plankenliikthet
eigenlijk nogveel ouder.

We bereiken uiteindeliik het landgoed Lankheet, het

laatste natuurgebied op dit stukie Twente, ten westen van

de andere drie. In dit gebied heeft de Haaksbergse Toer-

en Fietsclub, waar ookAlexander deelvanuitmaakt, de

ruimte gekregen om een wat uitdagendere s ingle tr ack

aan te leggen voor mountainbikers. Hiervoor zet ik de

elektrische ondersteuning van miin fiets toch maar uit,
om lancering te voorkomen. We volgen de markering: een

driehoekje -waarschiinliik een berg- met twee rondies

of wieltjes eronder. We slaan rechtsaf een bosie in en het

vlakke fietspad veranderd als bij toverslag in hobbels,

bochten en plankenpaden over drassige grond, die het
gevoel geven van een (zeer trage) achtbaan die ik zelf
bestuur. Ik begin er zowaar schik in te kriigen.

Tegen het einde van de rit laat Alexander het
mountainbikepad links liggen en daalt hii af naar het pad

langs de Buurserbeek, ofde Beek, zoals hii door de locals

wordt genoemd. ook hier wordt weerwerk gemaakt van

het herstellen van historisch natuurgebied. 'De oever aan

de overkantwas eerderprecies zoals ditpad,'wiist
Alexander.'In de laatste iaren is hetvoor een deelweer
teruggegeven aan de natuur.'Voor me strekt een vlakke,

met gras begroeide oever zich uit, maar aan de overziide

van het meanderende water begint de wildernis
langzaam toe te nemen. Vistrappen in het water zorgen

ervoor datvissen zich weer in hetwater kunnen
verplaatsen, enAlexandervertelt dat de loop van de Beek

op een aantal plekken is teruggebracht naar ziin
oorspronkeliike route. Het is opvallend hoe betrokken de

Twentenaren ziin bii het behoud en herstel van hun
unieke stukje natuur. Zo dragen ze er zorg voor dat hun
verleden mee kan, de toekomst tegemoet. Of het nu gaat

om duurzaam boeren ofhet teruggeven van

landbouwgrond aan de natuur, de balans tussen mens en

natuurwordthieriedere dagweeropgemaakt' @
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sopHtE Bous reisde met hulp von Morketing

Oost. Ze hod groog een Schotse hooglonder

geooid moor dot werd hoor sterk ofgeroden.



Verblijf
Een goede uítvotsbosis voor wonde[-
en Íietstochten in de notuur in het
zuidoosten von Twente bevindt zich er
middenin. Het Bokhuis is een knus
huísje op steenworp oÍstond von de
Duitse grens, woor twee pêrsonen vêr
von de bewoonde wereld kunnen
verblijven. ln het huisje werd vroeger
brood gebokken voor de
boerderijbewoners, moor nu is het een
vokontiehuis dot von olle moderne
gemokken ís voorzien. Een voltedig
uitgeruste keuken, openstoonde
deuren noor de tuin (voor worme
dogen) en de houtkochel {voor koude
dogen) moken het Bokhuis een
comfortobelverbtllf - en het ontbijtje
von streekproducten in de koetkost
mookt het hetemool oÍ. De notuur komt
vio de vele romen binnen; met enig
geluk kun je de Schotse Hoogtonders
in het oongrenzende vetd zien grozen.
notuurlogies.nl




