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De Engbertsdijksvenen in Twente is een uitgestrekt 
veengebied van een slordige 1000 ha, maar ooit was 
het nóg groter. Dit is namelijk een restant van het grote 
veenmoeras dat ooit het noordoosten van Nederland 
bedekte. Heel bijzonder: het is een van de laatste 
stukken levend hoogveen van het land!

Engbertsdijksvenen heeft nog een kleine kern die niet 
is gegraven en die groeit weer aan, dankzij dijken die 
het regenwater vasthouden. Het is uitgegroeid tot een 
heel afwisselend gebied met graslanden, bos, droge en 
vochtige heide en vooral veel water. 

In de winter zie je hier grote groepen overnachtende 
ganzen. Begin maart ontwaken de heidekikkers bij de 
eerste warme dagen. Honderden blauwe kikkers bij 
elkaar: niet voor niets komen hier veel natuurliefheb-
bers op af! Later in het voorjaar is het de tijd voor 
zangvogels als boompiepers en blauwborsten en in 

de zomer zie je boomvalken jagen op de vele libellen. 
In de herfst komen er vaak kraanvogels in de schemer 
overvliegen, luid roepend. 

Vanaf de wandelpaden kun je het allemaal goed zien en 
voor een nog beter uitzicht over het veen stop je even bij 
uitkijkpunt De Pluus. De route start bij de parkeerplaats 
van Staatsbosbeheer, je volgt simpelweg de groene 
paaltjesroute.

Met droge voeten 
door het moeras

Uitkijkpunt De Pluus
Aan de noordkant kom je langs 
het uitkijkpunt De Pluus met een 
fenomenaal uitzicht op het veen 
rondom.

Bessenkwekerij Greftenhoeve
Bij de Greftenhoeve in Vriezenveen 
kun je zelf de blauwe bessen 
plukken op het zelfplukland. 
Of geniet van een kopje koffie 
met blauwe bessenvlaai op 
het boerenerf, onder de oude 
eikenbomen of in de hooischuur. 
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