
Altied wat te doen
in Haaksbergen

Op pad in Haaksbergen. Dat kan perfect op de fiets. Stap op het ‘stalen ros’ en verken de prachtige natuur rondom 
Haaksbergen via slingerende landweggetjes, mooie bospaden en goed onderhouden fietspaden. Uitgestrekte
heidevelden, zeldmame veengebieden, bossen, meanderende beekjes, fraaie boerenerven, rust en gemoedelijke 
Twentse gastvrijheid, u komt het allemaal tegen in Haaksbergen natuurlijk.

Fietsen van knooppunt naar knooppunt
Het fietsroutenetwerk met knooppunten biedt u de kans om Haaksbergen en omgeving te ontdekken. Met de 
knooppunten stippelt u zelf uw ideale fietsroute uit. U bepaalt het startpunt, de afstand en waar u langs wilt 
fietsen. In Twente is het knooppuntennetwerk het laatste jaar sterk hernieuwd. Nieuwe fietspaden zijn 
geïntegreerd en thematische routes leiden u langs de mooiste plekjes. Ontdek het met de vernieuwde fietskaarten. 

Ontdek met deze fietstocht de prachtige natuurgebieden rondom Haaksbergen. Via knooppunten fietst u langs het 
ecologische Waterpark Het Lankheet, door zeldzaam hoogveennatuur van het Haaksbergerveen, het grensover-
schreidende Witte Veen en langs dopheide en eeuwenoude jeneverbes in het Buurserzand. En wie weet, treft u 
onderweg de schaapskudde, grazende Hereford runderen, heidekoetjes of de imposante Schotse hooglanders. 
Veel fietsplezier!

Venenroute
Robuust, drassig, puur, onaangetast

Met de fiets op pad
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Afstappers:
Het Lankheet (Veldwerkcentrum)
Historie en innovatie gaan hier hand in hand. Eigentijdse landschapsprojecten op het gebied van waterzuivering, 
energiewinning, multifunctionele klimaatbossen, houtteelt geven een vooruitblik hoe het landschap van de toekomst 
een onontbeerlijke plaats in ons dagelijkse leven gaat innemen. 
Haaksbergerveen
Geniet van veenbossen, actief hoogveen en prachtige planten waaronder de klokjesgentiaan. De grote schaapskudde 
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.
Oostendorper Watermolen
Een van de oudste (1548) nog werkende dubbele waterradmolens 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. 
Schaapskudde
De grote schaapskudde in het Haaksbergerveen houdt het veen vitaal. Vanaf 2017 overwinteren de schapen in de 
nieuwe schaapskooi (schaapschot) aan de Schapendrift. Naast onderkomen voor de schapen gaat de schaapskooi 
ook dienst doen als educatiefcentrum.

Routebeschrijving Venenroute:

www.haaksbergennatuurlijk.nl/vvvhaaksbergen
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