Haaksbergen mountain
bike trail

Het landschap rondom Haaksbergen bestaat uit uitgestrekte veengebieden, kleinschalige landbouwgebieden, prachtige bossen en kronkelende
beekjes. Het is dan ook niet toevallig dat deze gevarieerde streek sterk in
trek is bij recreatieve fietsers.
Door de aanleg van een speciale mountainbikeroute is het gebied ook
uitstekend toegankelijk voor mountainbikers. De route slingert door
allerlei natuurgebieden, langs beken en door het boerenland. Het voert
over zandwegen en talloze smalle bospaden en bevat bovendien ongeveer tien kilometer, speciaal voor mountainbikers, aangelegde singletracks. De gehele route is ruim zestig kilometer lang. Maar er zijn meerdere verbindingsroutes, waardoor er desgewenst kortere lussen gereden
kunnen worden:

De route is uitgepijld met behulp van het bekende internationale teken
voor mountainbiken in de kleur zwart (zie voorbeelden). De verbindingsroutes binnen de mountainbikeroute Haaksbergen hebben dezelfde kleur,
maar de tekens hebben dan een witte kern en zijn voorzien van een tekstbordje ‘Verbindingsroutes’. Bij de afslagen staan ook kleine panelen met
een kaart er op afgebeeld, waarmee u kunt bepalen waar u zich precies
bevindt. Verbindingen tussen verschillende routes staan aangegeven met
de kleuren en namen van beide routes.

The village of Haaksbergen lies in
the eastern part of the Netherlands.
It is surrounded by moorlands,
small-scaled farmland, beautiful
forests and meandering streams. A
beautiful way to see this area is to
ride your mountainbike on a 60 km
signposted mountainbike trail. It
consists of forest roads and paths,
including approximately 10 km of
purpose-built single track. The trail
is not technically challenging, but
the beautiful landscape makes it
very popular. Some Technical Trail
Features have been built from soil,
wood and rock, mainly on paths
parallel to the main trail. The trail
has two entry points for people
with cars and several signposted
shortcuts.

Lankheet (12 km),

2

Haaksbergerveen (22 km),

3

Buurserzand (11 km) en

4

Witteveen (16 km).

De doorgaande route stelt geen hoge eisen aan de fietstechniek, maar is
door het fraaie landschap en de aangelegde bospaden aantrekkelijk voor
zowel de beginnende als de gevorderde mountainbiker. Op meerdere
plekken zijn parallel aan de doorgaande route aparte paden aangelegd,
waarop zogenaamde Technical Trail Features (TTF) zijn aangelegd, oftewel kunstmatige hindernissen van grond, steen en hout. Deze TTF’s vereisen meer techniek en moeten dus alleen door technisch begaafde mountainbikers worden genomen.

Verbindingsroute
binnen Haaksbergenroute

Verbindingsroutes
naar andere routes

Gebruik en onderhoud

Mountainbike Strecke
Haaksbergen

Het gebruik van de mountainbikeroute is op eigen risico. Het dragen van
een goede helm is erg belangrijk! Het onderhoud van de route wordt
uitgevoerd door mountainbikers van de Haaksbergse toer- en fietsclub
(HTFC) en Regio Twente. Schade aan de route kunt u melden via 0800routeOK of routeOK@regiotwente.nl.

Haaksbergen liegt im Osten der
Niederlande, unweit der Deutschen
Grenze. Es liegt eingebettet in einer
abwechslungsreichen Landschaft
mit Agrarflächen, Mooren und
Walder. Das ganze Gebiet lässt sich
hervorragend mit dem Mountainbike erkunden. Dazu eignet sich
besonders die 60 km lange,
markierte Mountainbike Strecke,
die über Waldwege und 10 km neue
singletracks führt. Die Strecke ist
technisch nicht anstrengend, die
Landschaft macht sie aber sehr
beliebt. Es gibt mehrere sogenannte
Technical Trail Features, Technische
Hindernisse, die meistens entlang
den durchgehenden Strecke gebaut
sind. Es gibt weiterhin zwei Startpunkte wo das Auto geparkt werden
kann und mehrere markierte Abkürzungen.

Startpunten
Er zijn twee startpunten voor mensen die met de auto komen. Hier is
voldoende parkeergelegenheid, er staan informatiepanelen en u kunt er
desgewenst eten en drinken.

1

Erve Bruggert
Scholtenhagenweg 46, 7481 VP Haaksbergen
053-5721404

2

Ter Huurne Hollandmarkt
Alsteedseweg 64, 7481 RZ Buurse
053-5693569

Gedragscode
Om er voor te zorgen dat iedereen van dit prachtige gebied kan genieten,
is het voor mountainbikers belangrijk om de gedragscode na te leven:
1
Fiets alleen daar waar het is toegestaan.
2
Respecteer de natuur: plant én dier.
3
Fiets in kleine groepjes.
4
Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk.
5
Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets.
6
Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond.
7
Maak geen onnodig lawaai.
8
Laat geen afval achter.

Prijs: € 1,-
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Routepijlen

MOUNTAINBIKEROUTE
HAAKSBERGEN

Bewegwijzering

De mountainbikeroute is mogelijk gemaakt door samenwerking van:
Waterschap Rijn IJssel
Gemeente Haaksbergen
Ter Huurne Hollandmarkt Buurse
Provincie Overijssel
Ten Tusscher Tweewielers Enschede
Regio Twente
Stichting Rijwielpaden Haaksbergen
Toer- en fietsclub HTFC
Langezaal transport
Natuurmonumenten
Talloze particuliere landeigenaren
Staatsbosbeheer
Landgoed Het Lankheet

Mountainbikeroute Haaksbergen

MOUNTAINBIKEROUTE HAAKSBERGEN
Startpunten

Routepijlen
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Routebepijling

route Enschede

Erve Bruggert
Scholtenhagenweg 46, 7481 VP Haaksbergen
053-5721404
Ter Huurne Hollandmarkt
Alsteedseweg 64, 7481 RZ Buurse
053-5693569
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Lussen

1

ronde Lankheet 12 km

2

ronde Haaksbergerveen 22 km

3

ronde Buurserzand 11 km

4

ronde Witteveen 16 km

4

2

4

1
2
Legenda

1

2
Startpunt
Haaksbergenroute
Verbindingsroute
binnen Haaksbergenroute

samenwerken aan

Het kan zijn dat de route in de loop der tijd aangepast wordt. Deze aanpassingen worden niet altijd weergegeven.

toerisme

