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Reizen Fietsen in t wente tek s t en Foto's: sander Cox

Dwars door het 

groen

AAn ruimte, rust en bomen geen gebrek in 
twente. Fietsers begroeten elkAAr en lAchen 
vriendelijk. de hAAstmAAtschAppij lijkt 
hier ver weg. redActeur sAnder sprong op 
de e-bike en liet zich verrassen door het 
groene en dunbevolkte twente. 

W
e starten in Haaksbergen. Ik ga 
op pad met Bert Brugmans van 
VVV Haaksbergen en Tonnie 
Vehof van VVV Hof van Twente. 

Het eerste wat mij verrast: de moskee en de 
kerk liggen op nog geen tweehonderd meter 
van elkaar. En dat voor een kleine stad van 
nog geen 25.000 inwoners. Bert: “Dat heb je 
goed gezien, maar je vergeet er nog één. We 
hebben ook nog een synagoge. Haaksbergen 
staat daarom ook wel bekend als het Jeruzalem 
van Twente.” Deze multiculturele samenleving 
dankt de stad aan het regionale textielverleden. 
Dankzij de textielindustrie nam de bevolking 
van andere Twentse steden als Hengelo en 
Enschede aan het einde van de negentiende 
eeuw explosief toe.  
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Fietsen in t wente Reizen

Voordat we het Groene Hart van Twente in 
fietsen, gaan we op de koffie bij Museum 
Buurtspoorweg. Niet zomaar een museum. 
“Wij zijn naast de NS de tweede maatschappij 
van Nederland met een eigen spoorverbin-
ding”, vertelt Ger Hobbenschot vol trots terwijl 
hij zijn stoel omdraait en naar buiten wijst. 
Daar staat een authentieke stoomlocomotief 
uit de negentiende eeuw klaar. De NS reed 
vroeger niet verder dan Hengelo en Enschede. 
Directeuren van grote fabrieken sloegen de 
handen ineen en zo ontstond de Twentse 
spoorverbinding.  

Kroamschudd’n
Een deel van deze antieke spoorlijn is dus nog 
altijd in gebruik. Vanuit Haaksbergen kun je op 
bepaalde dagen met een authentieke stoom- of 
diesellocomotief naar Boekelo tuffen. Wij vol-
gen datzelfde traject maar dan met de tweewie-
ler. Voordat we via groene bospaden en smalle 
asfaltwegen Boekelo binnenfietsen, hebben 
zeker vier medefietsers ons begroet. Alsof ieder-
een elkaar hier kent en vriendelijk is voor elkaar. 
Bert weet als geboren Amsterdammer meteen 
waar ik het over heb. “Twente staat bekend om 

haar gastvrijheid en saamhorigheid. Daarvoor 
hebben ze hier een speciaal woord: noaber-
schop, afgeleid van nabuurschap. Tukkers 
zoeken altijd naar verbinding met mensen uit 
de buurt.” Noaberschop stamt uit de tijd dat 
de gemeente Hof van Twente nog uit vijftien 
buurtschappen bestond. De boerenbevolking 
was op elkaar aangewezen. Daaruit ontstonden 
ongeschreven regels om met je buren om te 
gaan. Deze verbondenheid met de buurt zie je 
nog steeds terug. Bijvoorbeeld het kroamschud-
d’n. Bij een geboorte maken buurtgenoten 
een krentenwegge van een meter lang voor de 
ouders. Staat er voor het kraambezoek meteen 
wat lekkers klaar. 
Onderweg naar Delden begin ik de typische 
Twentse bouwstijl te herkennen: boerderijen 
met hoge spitse daken, houten gevels en 
daarbovenop symbolische geveltekens. Deze 
typische bouwstijl past mooi in de groene uit-
straling van deze streek. Nu pas begrijp ik wat 
ze bedoelen met een groene explosie. Zowat 
alles kleurt hier groen, behalve de koeien en de 
boerderijen. Bij watermolen de Oldemeule in 
Oele genieten twee fietsers op een bankje van 
het weidse en groene uitzicht. 

Twente heeft een eigen 
spoorverbinding die nog 
altijd in gebruik is. Op 
bepaalde dagen kun je 
tussen Haaksbergen en 
Boekelo een ritje maken in 
een oude trein (links- en 
rechtsboven).

Van dit soort boerderijen 
met hoge spitse daken 
kom je er veel tegen in 
Twente (rechtsonder).  
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 aCsi eurocampings - eurocampings.eu en acsi.eu

 nkC (nederlandse kampeerauto Club) - campercontact.nl

 deze camping accepteert aCsi Club id, hét Camping Carnet voor europa

 deze camping accepteert CampingCard aCsi, dé kortingskaart voor het laagseizoen

1  Park Camping Mooi Delden   
De Mors 6 • 7491 DZ Delden • 074-3761922 
• info@mooidelden.nl • N 52°15'16"  E 
6°43'37" • Open van 01/04 t/m 01/10 • Aantal 
toerplaatsen: 45 (100 - 130 m²) • De camping 
ligt in een parkachtige omgeving, vlak naast een 
uitgebreid sportcomplex met zwembad, golfbaan 
en een kanaal om te vissen. 
kampeerdersbeoordeling op : 8,4*

6  Het Wapen van Delden (Delden)
Langestraat 242 • 0743-761355 • 52°15'33"  E 
6°40'59" • Open van 5/1 t/m 23/12 • Aantal 
camperplaatsen: 8 • NKC sitecode: 29988 • 
deze camperplaats ligt achter het gelijknamige 
hotel-restaurant, centrum Delden op 1 
kilometer. 

7  Camperplaats eulerhook (Hengelo)
• 0742-433673 • 52°14'47"  E 6°45'13" • Open 
van 1/1 t/m 31/12 • Aantal camperplaatsen: 15 
• NKC sitecode: 21362 • Camperplaats aan een 
weiland met ver uitzicht, kasteel Twickel op 2 
kilometer.

8  Camperplaats Bentelosche esch 
(Bentelo)
Eschweg 2 • 0547-292519 • 52°12'45"  E 
6°40'12" • Open van 15/3 t/m 1/11 • Aantal 
camperplaatsen: 25 • NKC sitecode: 50505 • 
Sinds 2016 voorzien van toiletten, wasmachine 
en kantine. supermarkt en centrum Bentelo op 
2 kilometer.

campings
  Twente

camperplaatsen 
Twente

2  Camping de Mölnhöfte     
Nijhofweg 5 • 7478 PX Diepenheim • 0547-351514 
• info@molnhofte.nl • N 52°11'28"  E 6°39'26" • 
Open van 01/01 t/m 31/12 • Aantal toerplaatsen: 
55 (100 - 120 m²) • De camping ligt in een 
landelijke omgeving, 2 km van Diepenheim. Een 
grote speeltuin, zwembad en een visvijver maken 
deze gastvrije camping tot vakantieplek voor 
iedereen.
kampeerdersbeoordeling op : 8,6*

3  Landgoed ’t Hazenbos   
Oude Buurserdijk 1 • 7481 PT Buurse/
Haaksbergen • 053-5696338 • info@hazenbos.
nl • N 52°9'11"  E 6°50'15" • Open van 15/03 t/m 
31/10 • Aantal toerplaatsen: 50 (100 - 120 m²) • 
Landgoedcamping in fraai Twents natuurgebied. 
Recreatieplas 'Het Rutbeek' op ca. 3 km van de 
camping.
kampeerdersbeoordeling op : 7,7*

4  Camping Scholtenhagen BV    
Scholtenhagenweg 30 • 7481 VP 
Haaksbergen (Twente) • 053-5722384 • 
campingscholtenhagen@planet.nl • N 52°8'53"  
E 6°43'23" • Open van 01/01 t/m 31/12 • Aantal 
toerplaatsen: 80 (100 - 110 m²) • Naast de 
camping is een tropisch zwembad, met kaart van 
de camping vrij zwemmen. Voorzien van sauna en 
turks stoombad.
kampeerdersbeoordeling op : 8,2*

5  Cp & Bungalowpark ’t Stien ’n Boer   
Scholtenhagenweg 42 • 7481 VP Haaksbergen 
(Twente) • 053-5722610 • info@stien-nboer.nl 
• N 52°8'24"  E 6°43'28" • Open van 01/04 t/m 
30/09 • Aantal toerplaatsen: 110 (80 - 100 m²) 
•  Familiecamping met uitstekende faciliteiten. 
Prima uitvalbasis voor fietsers en wandelaars die 
willen genieten van het twentse landschap.
kampeerdersbeoordeling op : 7,9*

*Gebaseerd op de beoordelingen op peildatum 14-6-‘17
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Korting op nostalgische treinrit

Op vertoon van je ACSI Club ID krijg je € 2  korting op 
een treinkaartje voor max. 4 personen. Niet geldig in 
combinatie met andere acties of een perronkaartje.

Museum Buurtspoorweg
Stationsstraat 3, Haaksbergen
museumbuurtspoorweg.nl

Op vertoon van je ACSI Club ID krijg je € 1,50 
korting op een huisgemaakte Flammkuchen crème 
fraîche pulled pork met ui, spek en parmezaan. 
Deze Flammkuchen kost normaal € 11. 

Hotel restaurant Bi’j de watermölle (bij de 
oostendorper watermolen)
Watermolenweg 3, Haaksbergen
watermolle.nl

Korting op Flammkuchen

ACSi Club iD
 voordeel

Korting op wijnarrangement

op zaterdagmiddag krijg je op vertoon 
van je ACSI Club ID 30 % korting op het 
twentewijnarrangement dat bestaat uit een 
rondleiding over de wijngaard,  een wijnmakerij 
en een wijnproeverij (normale prijs: € 15 p.p.). 
Op andere dagen (behalve zondag) biedt Hof 
van twente aCsi Club id leden een gratis glas 
twentewijn en een gratis hapje aan.

Wijngaard Hof van Twente
Sueterweg 2A, Bentelo
twentewijn.nl

Alle aanbiedingen zijn geldig tot en met 31 
augustus 2017.  

ooGsTaLarm
Een paar honderd meter vooruit loopt 
een groep wandelaars de groene mid-
dagrust tegemoet. Vaste prik voor veel 
werknemers van elektronicabedrijf 
Thales uit Hengelo, vertelt Bert. Deze 
stop geeft mij de tijd om mijn aanko-
mende hongerklop voor te zijn. Mijn 
benen beginnen te trillen en ik word 
licht in mijn hoofd. Als toerfietser heb 
ik het e-biken duidelijk een beetje 
onderschat. Gelukkig heeft Bert nog 
een pak Snickers in zijn fietstas. Komt 
dat even uit! 
Met nieuwe energie gaan we op 
weg naar een andere molen. In de 
Twickeler Houtzaagmolen komt de 
indringende harsgeur van het den-
nenhout ons tegemoet. Hier in Delden 
wordt al tweehonderd jaar op ambach-
telijke wijze hout gezaagd. Dankzij de 
hulp van een grote groep vrijwilligers 
is de zagerij nog altijd in gebruik. Bij 
Wijngaard Hof van Twente in Bentelo 
wacht een nieuwe verrassing. Nooit 
geweten dat er in deze regio van 
Overijssel ook wijn wordt gemaakt. 
Hof van Twente is met 5,5 hectare 
een van de grotere wijngaarden van 
Nederland.
Alles gaat hier met de hand. Zeker voor 
het oogsten zijn veel handen nodig. 

V.l.n.r.: Tonnie, Bert, Ilse en Sander tussen de druiven bij Wijngaard Hof van Twente in 
Bentelo. 

Daarvoor krijgen Ilse Visscher en haar 
man Roelof genoeg hulp van buurt-
genoten. “Voor het oogsten heb ik een 
WhatsApp-groep gemaakt. Als het 
zover is, stuur ik een oogstalarm uit en 
staan hier tientallen vrijwilligers klaar. 
Ik zorg dan voor koffie en broodjes. 
Noaberschop kun je zien als het ‘hij 
helpt mij, ik help jou’-principe.” 

‘KIEK'n WaT uT WordT’
Na een lekker zoet glas Solares fietsen 
we weer terug richting Haaksbergen. 
Via Sint Isidorushoeve volgen we 
het riviertje de Buurserbeek. Bij de 
Oostendorper watermolen is het dui-
delijk dat we dicht bij de Duitse grens 
zijn. Ik herken de Duitse vakwerkhuis-
stijl, net als bij de Oldemeule in Oele. 
Aan het einde van de middag ben ik 
me dankzij de spoedcursus Twents 
van Tonnie steeds meer thuis gaan 
voelen in Twente. “Als er iets nieuws 
is, zeggen wij hier altijd KWW heanig 
an. Dat betekent ‘Kiek'n wat ut wordt, 
maak je niet druk’. Zoals jij in Brabant 
altijd houdoe zegt, zeggen wij hier 
good goan. Daarmee wensen we el-
kaar al het goeds.” Twente, good goan 
en bedankt! 
Kijk voor meer informatie op 
beleeftwente.nl�
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