
2 uur & 50 min 35 km

Route Hengelo-Enschede-Haaksbergen 

Fietsroute Overijssel

Deze 2 uur en 50 minuten durende fietsroute (zonder 
pauzes) voert je langs drie plekken tussen Enschede 
en Haaksbergen. De tocht begint en eindigt in Marke 
Twekkelo, waar een bewonerscollectief belangrijke 
stukken natuur zeker wil stellen voor de toekomst. Hier 
grazen ook de Koeien van Jelle, waarvan je vlees 
kunt kopen in de boerderijwinkel “Winkel op de Delle”. 
Je komt daarna langs Ecoboerderij Zuuver, een 
biodynamische boerderij die streeft naar een balans 
in de natuurlijke systemen. Steenbroak’s Es is het 
tweede bewonersinitiatief natuurbeheer waar deze 
fietstocht langskomt. 

Al met al een inspirerende route om meer te weten te 
komen over natuur, biodiversiteit en goed eten!

Twekkelo

Koeien van Jelle Steenbroak’s Es 
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In de boerderijwinkel van Zuuver vind je biologisch dynamische producten 
van het seizoen van eigen erf en van collega-biologische (dynamische) 
boeren. 
Ook staat er een Veldschuur op het erf, waar je dagelijks van 08:00 tot 
20:00 terecht kan voor heerlijke producten!
De omschrijving van Zuuver op haar eigen website zegt voldoende om een 
bezoekje te doen: 

“Kippen in het bos, kruipertjes in de bodem. Geef de natuur de ruimte 
en zij neemt maar ze geeft vooral terug. In een eindeloze kringloop. 

In haar eigen ritme. Wij geloven daarin. Op onze biodynamische 
boerderij streven wij naar een balans in de natuurlijke systemen. 

En zo levert de natuur ons alles wat we nodig hebben. Vlees, 
kruiden, eieren, groente en fruit. Alles biologisch en alles gezond. 
Goed voor iedereen die graag lokaal, puur, lekker en gezond wil 

leven en eten. Voor jou dus. 
Zuiver boeren doe je voor de toekomst. Voor mens, dier en natuur. 

Als er iets is waar we veel van weten, is het dat wel. Die kennis 
willen we delen met iedereen.” 

Adres: Alsteedseweg 52, 7481 RZ Buurse 
Openingstijden Boerderijwinkel: 
Wo      15:00 – 17:00 
Za        09:00 – 15:00
Openingstijden Veldschuur:
Dagelijks 08:00 – 20:00

Ecoboerderij Zuuver 

De GoodFoodClub is een 
intiatief van de Natuur- 
en Milieufederaties. Het 
doel is het promoten van 
lokale producten van 
de duurzame landbouw. 
Met meer aandacht voor 
natuur, biodiversiteit en 
klimaat.

Dit is een initiatief van:
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Twekkelo is een uniek kleinschalig buurtschap, een 

groen gebied tussen Enschede en Hengelo, met 

kenmerkend Twents coulisselandschap. De Stichting 

Marke Twekkelo is een bewonerscollectief dat zich 

tot doel heeft gesteld om belangrijke stukken natuur 

in eigen beheer te nemen. Dit om de instandhouding 

van natuurgronden zeker te stellen voor de toekomst 

en bewoners hier actief bij te betrekken. De stichting 

heeft daarvoor ook zelf gronden aangekocht, en is 

daar nu weer mee bezig. Zie voor meer informatie 

www.marketwekkelo.nl.  De gronden van de Stichting 

Marke Twekkelo kunnen door diverse gebruikers 

worden ingezet, passend binnen de doelstelling van 

natuurbehoud in Twekkelo. Momenteel worden de 

natuurlijke Marke-weides begraasd door de Koeien van 

Jelle.

Iedere zaterdag is hier thuisverkoop van vlees van 

10:00 – 14:00 uur (zolang de voorraad strekt) in de 

“Winkel op de Delle”.

De authentieke Hollandse Lakenvelders passen 

uitstekend in het Twentse coulissenlandschap. Deze 

kudde heeft een goed leven in Twekkelo. Koeien en 

kalveren grazen samen in prachtige weides vol geurige 

grassen, klavers en kruiden en worden in de winter 

bijgevoerd met hooi van natuurgronden. De Koeien 

van Jelle lopen het jaar rond buiten en mogen er een 

tijdje over doen om groot en stevig te worden. Uiteraard 

krijgen ze geen preventieve antibiotica. Kijk voor meer 

informatie op www.koeienvanjelle.nl

B
Recreatiepark in de Veldmaat, achter de retentievijver aan de Veldzichtweg

Steenbroak Es op de Veldmaat is een natuurinitiatief dat door de buurt wordt 

onderhouden. Er komt ook een voedselbos. Daarnaast wordt er een nieuwe 

locatie ontwikkeld met veel ruimte voor bezoekers. En er is een stukje grond 

van een grootmoeder die natuur wil nalaten aan haar kleinkinderen.

www.facebook.com/steenbroakses

Steenbroak’s Es 

Start/finish: 

Johanneskerk (parkeergelegenheid)

Adres: Twekkelerweg 110, 7547RN Enschede
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http://www.koeienvanjelle.nl 
http://www.facebook.com/steenbroakses 

