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Buurserbeek en landgoed Het Lankheet
We maken een mooie wandeling in Twente aan de zuidkant van Haaksbergen. Vanaf de
Lankheterbrug lopen we over het graspad langs de Buurserbeek. We kunnen het ons
nauwelijks meer voorstellen, maar tot halverwege de 19e eeuw transporteerden hier
schepen, die 'potten' werden genoemd, diverse handelswaar. De beek was de
levensader voor het ontstaan van Haaksbergen. Pas vanaf de tweede helft van de 20e
eeuw werden de oevers van de Buurserbeek populair recreatiegebied. We komen al snel
in landgoed Het Lankheet, een groot bosrijk gebied afgewisseld met heide, vennen,
hoogveen, historische boerderijen, hooilanden en oude essen. Het landgoed heeft een
geschiedenis die 800 jaar teruggaat. Opvallend zijn de vele natte delen in het bos en het
licht heuvelachtige karakter van sommige stukken. Over de lange Veenrietweg en de
Hanebulterweg vervolgen we onze tocht door het halfopen Twentse boerenland met de
mooie naam Hollenbergerveld. We keren terug naar de Buurserbeek. Op het laatste deel
wandelen we opnieuw langs de beek die geflankeerd wordt door hoogopgaand
geboomte. De beek is niet kaarsrecht, maar heeft verschillende flauwe bochten, zodat het
perspectief aangenaam wisselt. De prachtige Oostendorper Watermolen is het toefje op
de pudding.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats Lankheterbrug loop je naar de weg bij Y85 en je gaat linksaf
naar de brug. Direct na de brug linksaf over een breed graspad langs de Buurserbeek. Je
blijft het gras langs het water aan je linkerhand volgen tot een volgende brug. Daar ga je
bij Y86 linksaf de brug over en rechtdoor, een onverharde weg met fietspad. Bij Y87 met
een pad naar links ga je rechtdoor. Even daarna bij Y88 rechtsaf en direct na de bank
weer links aanhouden, een breed graspad langs een sloot aan je rechterhand. Waar de
sloot met een bocht naar rechts draait, ga je rechtdoor het bos in langs een bordje
'Opengesteld Landgoed Het Lankheet’. Hierna op een schuine kruising rechtsaf. Aan het
eind met voor je de Buurserbeek ga je linksaf bij een bordje ‘Opengesteld’. Een pad naar
rechts negeren.
2. Op een kruising met een breed pad met fietspad rechtdoor en direct daarna bij houten
hekken schuin rechts aanhouden. Een paadje schuin naar rechts negeren. Je passeert
aan je rechterhand een berkenbosje en direct daarna neem je het eerste pad naar links
langs houten hekken. Dit pad blijf je volgen tot het eind. Aan het eind rechtsaf. Nu ga je
op een driesprong met een pad naar rechts rechtdoor. Met het pad meebuigen naar links.
Dit pad steeds blijven volgen tot het eind op een driesprong. Daar ga je linksaf. Met het
pad meebuigen naar rechts. Even verder loop je langs de bosrand met aan je
rechterhand grasland. Op de hoek van het grasland ga je linksaf het bos in. Dit pad
steeds blijven volgen. Verderop ga je over een aarden dammetje heen tussen een sloot
door en dan draai je met het pad mee naar links. Dan het pad met een hele ruime bocht
naar rechts blijven volgen. Aan het eind langs houten hekken en even daarna kom je uit
op een brede zandweg met fietspad.
3. Daar ga je linksaf. Op een Y-splitsing in de gemeente Berkelland hou je bij P-24403
rechts aan, de Postweg, ook een brede zandweg met fietspad. Zijpaden negeren. Je
passeert aan je rechterhand een hek van huisnummer 6 en dan loop je langs de bosrand.
Het gaat over in een klinkerweg. De klinkerweg volgen tot de kruising met de
Rekkenseweg. Daar ga je bij P-20351/001 rechtdoor, Veenrietweg. Op kruising met
Lankheterweg ook rechtdoor, de Veenrietweg vervolgen. Op de kruising met de
Watermolenweg rechtdoor, opnieuw Veenrietweg vervolgen. Na het passeren van een
huis aan je linkerhand gaat het over in een asfaltweggetje. Je komt uit op een asfaltweg
en daar ga je linksaf. Doorlopen tot een kruising bij Z54 en P-24413/001.
4. Hier ga je rechtsaf, Hanebulterweg. Met de weg meebuigen naar links en even
daarna op een vijfsprong bij P-63259/001 en /003 rechtdoor, Hanebulterweg vervolgen.
Op kruising met Stratersdijk rechtdoor Hanebulterweg vervolgen. Hierna neem je de
eerste onverharde weg linksaf, Vensweg. Je passeert een bankje aan je linkerhand. Na
boerderij gaat het over in asfalt. Aan het eind rechtsaf, Hollenbergerveldweg. Kort daarna
ga je linksaf langs een houten hek over gras. Al snel rechtsaf over een brede grasstrook
langs infoborden. Je neemt de eerste grasstrook linksaf in de richting van een
picknickbank. Bij de bank ga je schuin rechtsaf. Je gaat door het hek en komt uit op een
zandweg met fietspad.

5. Hier ga je linksaf. Deze zandweg met fietspad voorlopig steeds blijven volgen. Je
komt uit op een asfaltweg. Hier ga je linksaf en direct daarna aan het eind weer rechtsaf
bij P-12396/003. Even daarna op de driesprong met een weg naar links bij P-12396/002
ga je rechtdoor naar de brug. Bij Z51 rechtdoor de brug over en direct na de brug linksaf
via een metalen klaphekje. Je loopt dan over het graspad langs de Buurserbeek aan je
linkerhand. Op de kruising met een asfaltweg ga je linksaf de brug over en na de brug
voor Z53 rechtsaf over het graspad langs de beek, nu aan de andere kant. Je komt bij
Y82 bij de stuw Oostendorper Watermolen. Hier ga je rechtsaf de beek over en direct
daarna linksaf (voor horeca en watermolen even rechtdoor) over het pad langs de beek,
nu weer aan je linkerhand. Het pad buigt naar rechts en je gaat via een bruggetje een
zijarm over. Na de brug bij Y83 linksaf langs de Buurserbeek. Je komt bij Erve Bruggert
en de Lankheterbrug. Hier ga je linksaf terug naar de parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Parkeerplaats Lankheterbrug, nabij Erve Bruggert, Scholtenhagenweg 46
7481 VP Haaksbergen.
Openbaar vervoer
Aanlooproute van 1,5 km vanaf bushalte Scholtenhagen aan de N18 aan de rand van
Haaksbergen.
Lengte van de wandeling
14 km.
Horeca onderweg
Erve Bruggert, http://www.ervebruggert.nl/, Bi’j de Watermölle, http://www.watermolle.nl/ en
even van de route af Theehuis Jordaan, http://www.theehuisjordaan.nl/.
Percentage verhard-onverhard
20%-80%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-haaksbergen/15509/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Rob Wolfs. Wandelen over ongebaande paden in de Achterhoek. € 14,95, ISBN: 97890-78641-35-3. In het voorwoord verklaart Rob Wolfs zijn liefde aan de Achterhoek en
legt hij uit waarom hij juist van deze streek houdt. Daarna volgen in zijn lofzang achttien
coupletten in de vorm van prachtige en afwisselende wandelingen. Wie dit gidsje
doorbladert krijgt al een goede indruk van het rijke cultuurlandschap, dat kenmerkend is
voor de Achterhoek. Maar wie echt verliefd wil worden op de Achterhoek trekt zijn
wandelschoenen aan en begint aan deze fantastische reeks wandelingen. De gids is
verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

