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Zondag 29 mei,  Beckum - Den Broam  
 
Ontdekken dat je een fluitje hebt, dat aan je rugzak hangt is iets wat je tijdens de 
wandel2daagse kán overkomen. Er zijn helaas geen foto’s van. Een enkeling die 
snel ook op zoek ging, aan haar rugzak, vond niets en stond na een korte 
demonstratie van het kleinood, op van de pauze terwijl de oren nog na tuitten. We 
wandelden langs weilanden en akkers, met hier en daar een boerderij. Bloesems 
van vogelkers en kastanje dwarrelden zachtjes op ons hoofd neer. Boven de nog 
kale akkers cirkelde een buizerd. Het was nog vroeg in de middag, we hadden acht 
kilometer afgelegd en het begon licht te regenen.  
   Om twaalf uur waren we gestart vanuit carnavalesk café “Halfweg” in Beckum en 
rond één uur waren we met dertien deelnemers bij Twickel. Het was lauw-warm. Op 
een van de weilanden stonden verschillende hoge soorten gras met in de hoek 
diepblauwe Lupine. Een stuk verder werden we met belangstelling aangestaard door 
een stier, twee koeien en enkele kalveren van een paar weken oud die langs het 
pad waren gaan grazen.  
 

 
 
   Kort na drie uur stapten we het Buurserzand op en boften: het sneeuwwitte 
vennepluus (veenpluis) zorgde voor een boeiend contrast met de verschillende 
tinten bruin en groen van de overige vegetatie op de drassige bodem. Vanwege die 
natte bodem liepen we over plankier’s. Verderop, gingen we weer over een 
onverhard pad, dat langs jeneverbessen voerde. Deze soms honderd jaar oude 
struiken stonden alleen of in grote bossen en in allerlei vormen. We kwamen uit bij 
de rustig stromende Buurserbeek die met z’n hoge oevers de verdenking op zich 
nam wel eens wild te keer te kunnen gaan. Daar namen we een smal pad dat op 



 

 

water niveau lag. Een visser langs de kant aasde op snoek, het opgeschoten gras 
was vochtig en de bomen op de oevers dicht en hoog. Over de Oortjesbrug in de 
verte liep een paard aan de teugels. Bij de herbergier aan de brug was een bruiloft 
gaande. Het roepen en lachen van boerenzoons en deernen kwam op ons 
aanwaaien. Bij de brug gekomen bleek het geluid gewoon van de bezoekers van 
uitbater “Kaptain Jack” achter een glas bier of kop koffie te komen, net zoals wij 
deden toen we er neerstreken.  
   Net iets voor zes uur konden we aanschuiven voor koffie, thee en een krakeling 
die huiswachten Jannie en Gerrit Euverink in natuurvriendenhuis Den Broam voor 
ons hadden klaargezet. Voor het raam knabbelde een eekhoorn aan vogelvoer op 
een slingerende voederbak die aan een boomtak hing. We hadden 16 km afgelegd 
en konden dat ook doen omdat vrijwilligers van Den Broam een dampende, 
overheerlijke  vegetarische maaltijd voor ons opdienden. Een van de meelopers, die 
lang ontvoert was geweest door haar bed, sloot zich hier ook bij ons aan. In de 
avond werd er afgewassen, gekletst, gelezen, een wandeling om het huis gemaakt, 
een praatje met de huiswacht of lekker languit op bed bij het open raam geluisterd 
naar het zingen en kwetteren van de vogels in de hoge bomen. Verderop bij de 
Buurserbeek zaten een paar buizerds in een boom op hun broedsel. Rond tien uur 
hadden ook de meesten van ons voor het warme nest gekozen.  
 

Maandag 30 mei, Den Broam - Haaksbergen 
 

Om half vijf zette de eerste mees het concert in. De andere vogels volgden niet veel 
later. Ook wij werden langzaam weer wakker en na het ontbijt en schoonmaken van 
onze kamers namen we afscheid van Annie en Gerrit. Gerrit maakte onze 
groepsfoto en luidde ons uit. We vertrokken over de weg met de toepasselijke naam 
“Bosmatenweg”. Vanaf het Twentse landschap stapten we niet veel later Duitsland 
binnen. We pakten een deel van de Flamingo route en even later liepen we weer 
over plankier’s begeleid door een kikkerkoor.en met uitzicht op vennepluus. Daarna 
volgde het bosgebied van het Luntererwald. We hielden pauze op het komiezenpad; 
op de grens van Duitsland en Nederland. Nadat het de hele morgen droog was 
gebleven brak er een milde zon door. Opgewekt stapten we verder over de 
Buurserzandroute en sloegen linksaf het Haaksbergerven in. Het uitzicht was weids 
tot de horizon met veel pioniervegetatie en wel duizenden kwakende kikkers. We 
volgden het vogeltrekpad over een lange plankier dwars door het gebied. In de zon 
stak het sneeuwwitte vennepluus nog sterker af tegen de rest van de planten. Een 
enkele buizerd zweefde door de lucht en af en toe liet een moerasvogel zich zien.   
   Nog vol van al het moois liepen we verder over een onverhard pad begrenst door 
jonge berkenbomen en struiken waartussen adders broedden. 
   Even na het middaguur aten we onze boterhammen gezeten op bankjes met 
weids uitzicht over het Armenven, of tussen de bomen.  
Blauwe, zwarte en nog veel meer andere soorten libellen kwamen nieuwsgierig aan 
ons “snuffelen”. Met de nog steeds aangename milde zon boven ons stapten we 
weer verder langs het bekende Twentse landschap. Rond half drie staken we via de 
Botterbrug  de Buurserbeek over, liepen langs de stuw bij de Oostdorpermolen en 
streken neer op het terras van “Bij de Watermölle”. De oude gebouwen waaronder 
de molen van omstreeks 1548 werden hersteld en onderhouden door vrienden van 
Hoksbargse Mölns. Nadat we waren uitgerust hadden we haast om bij het 
busstation in Haaksbergen te komen. Er was zwaar weer voorspeld en de eerste 
dikke druppels vielen naar beneden. We hadden 18 kilometer gewandeld. Net toen 
iedereen in auto of trein zat viel de eerste zware  bui  
 



 

 

 
 
Het was een gezellige groep en de wandeling voerde naar een van de mooiste 
plekjes van Nederland.  
Bedankt allemaal voor jullie inzet en tot ziens!  
 
Good Goan! 
 

 


