
TV WR 022 Haaksbergen (OV)  versie 7 okt 2019 

TV Wandeling 022: Haaksbergen (OV) 
Langs de Buurserbeek en over het Buurserzand  
Route beschreven door Jos van der Heide in Lopend Vuur, december 2020. Route gemaakt door Rien 

van den Berg. Voor achtergrondinformatie: zie document op de website van 

TeVoet>wandelroutes>TeVoet wandelroutes. 

 

De wandeling begint op de parkeerplaats van de Oostendorper Watermolen, Watermolenweg 3, 

7481 VL Haaksbergen.  

De route is het hele jaar te lopen. Hij is 18,3 km lang, waarvan ca 95% onverhard. Honden mogen 

mee, grotendeels mits aangelijnd. 

Horeca: bij de Oostendorper Watermolen (hotel-café-restaurant “Bi’j de Watermölle), in het 

Informatiecentrum van Natuurmonumenten De Wakel (beperkt open, zie de website van 

Natuurmonumenten), en bij Rustpunt Buurserzand (voor informatie over openingstijden: google 

Rustpunt Buurserzand). 

Bereikbaarheid OV: vanaf Haaksbergen bushalte Scholtenhagenweg, aanlooproute ca 2,5 km (volg 

vanaf het kruispunt de bordjes naar de Watermolen) 

Voor kaart en gpx-bestand zie afstandmeten.nl/index.php?id=2475241 (GPX-bestand onder de 

knoop Export. 

Routebeschrijving 

De afstanden zijn indicatief. Tussen haakjes aan het eind van een trajectbeschrijving: de lengte van 

het betreffende traject. 

• Ga vanaf de parkeerplaats langs de watermolen over de eerste tak van de Buurserbeek naar 

de tweede tak van die beek; daar knp Y82 (Let op: dit knp is mogelijk nog fout genummerd: 

Y81 i.p.v. Y82. Maar knp Y81 ben je al tussen de twee beektakken gepasseerd!). (0,2 km) 

• Bij knp Y82 linksaf langs de beekoever. Volg deze steeds rechtdoor tot knp Z51 bij de 3de 

brug, de Morsinkhofbrug (onderweg passeer je knp Z53). (1,5 km) 

• Steek de brug over en ga rechtsaf langs de andere oever van de Buurserbeek tot knp Z96 

waar het fietspad afbuigt. (1,2 km) 

• Ga bij knp Z96 rechtdoor over het grasveld, blijf de beekoever volgen (dit is toegestaan). Aan 

de overzijde van het grasveld rechtdoor langs de bosrand tot je na ca 200 m links een pad 

ziet, afgezet met drie verticaal ingegraven spoorbielzen. Ga dat pad in. (0,4 km) 

• Volg het pad, houdt op de Y-splitsing aan het eind van het weiland links aan. Het pad wordt 

een onverharde weg en komt uit op een asfaltweg, de Kalkovenweg. (0,3 km) 

• Op de Kalkovenweg links. Volg de weg (met de bocht mee naar rechts) tot de grotere 

asfaltweg (de Buurserstraat). Steek deze recht over. (0,3 km) 

• Ga recht door langs de begraafplaats de asfaltweg op (de Zoomweg, zoals later blijkt). Met de 

flauwe bocht mee naar links, dan de eerstvolgende weg rechts (de Smitterijweg). (0,5 km) 

• Deze weg volgen, de asfaltweg gaat over in een zandweg met fietspad. Kort daarna net vóór 

de bosrand rechts het kleine paadje in tot het eind daarvan op een T-kruising met een 

zandweg met fietspad (de Waardveldsweg). (0,5 km) 
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• Op de T-kruising links. Deze weg steeds rechtdoor volgen; je loopt na ca 1 km over een 

plankier (je passeert onderweg de knp Y78 en Z20). (1,0 km) 

• Op ca 300 m na het plankier ga je het (eerste) smalle paadje links in (op de afslag een blauwe 

pijl). Dan kom je na ca 900 m op een T-kruising met een zandweg met fietspad (de 

Steenhaarweg). (1,2 km) 

• Op de T-kruising rechtsaf. Volg de weg steeds rechtdoor (met de bocht mee naar rechts, het 

pad loopt dan langs een ruiterroute) tot hij eindigt op een T-kruising met een zandweg met 

fietspad (de Knoefweg); hier knp Z22. (0,9 km) 

• Op de T-kruising links. Steeds rechtdoor naar paddenstoel 63514/002 bij een 6-sprong van 

wegen en paden. (0,5 km.) 

• Bij de paddenstoel scherp naar rechts, de zandweg met fietspad in (de Rutbeekweg). Het 

zandpad wordt even een klinkerweg, maar al snel weer een zandpad; daar vind je knp Z26 (je 

passeerde eerder knp Z25). (0,6 km) 

• Ga bij knp Z26 rechtsaf het voetpad in en volg de wandelroute over het Buurserzand tot knp 

Z24 (na ca 300 m bij het begin van het begrazingsgebied door het klaphek de wandelroute 

aanhouden, even later het linker pad met bordje “Verboden voor fietsen” op. Na ruim 1 km 

kom je over een plankier, direct daarna ga je aan het eind van het begrazingsgebied door een 

klaphek; kort daarna knp Z24. Aan het begin van dit stuk passeerde je het Informatiecentrum 

De Wakel van Natuurmonumenten.) (1,3 km) 

• Bij knp Z24 ga je linksaf, een smal pad in (gele markering).Volg dit pad tot een T-kruising; 

daar rechtsaf naar het hek met een rood-witte LAW-markering. (0,7 km) 

• Door het hek rechtsaf op de zandweg met fietspad (de Langenbergweg). Na 0,5 km zie je bij 

een bordje van Natuurmonumenten rechts het Buursermeertje (daarvoor passeerde je het 

Rustpunt Buurserzand); ga het pad in dat naar het meertje toe gaat. (0,5 km) 

• Ga links langs het meertje. Even na het einde van het meertje zie je een pad scherp naar links 

terug; ga dit in (de vage paadjes links ter hoogte van het eind van het meertje zijn 

afstekertjes). (0,3 km) 

• Volg dit pad (met markeringspaaltjes) steeds rechtdoor (kruis de brede zandweg met fietspad 

en het mountainbikepad). Uiteindelijk kom je bij knp Z19 op een T-ruising met een 

klinkerweg (de Ronde Bultenweg). (1,2 km) 

• Op de T-kruising links naar een grotere asfaltweg ((de Buurserstraat). Steek deze recht over 

en ga het smalle zandpad in. (0,1 km) 

• Je bent weer in het Buurserzand. Volg het pad tot knp Z17 op de T-kruising met een 

asfaltweg (de Schansweg); onderweg passeer je de Harrevelderschans. (0,8 km) 

• Op de T-kruising linksaf en over de brug over de Buurserbeek (de Nieuwe Brug). (0,1 km) 

• Direct over de beek rechtsaf langs de oever. Deze blijven volgen tot de brug in de 

Watermolenweg (knp Y82); daar rechtsaf, terug naar het startpunt van de wandeling. 

Onderweg passeer je de Morsinkhofbrug, die je een het begin van de wandeling overstak. (3,8 

km) 


