
 
 

Fietsroute Heemkunde 25 juni 2006  ca. 35 km. 
 

Iedereen rijdt de fietsroute op eigen risico  

 

p. st. nr.  =  paddestoel ANWB. 

 

Route beschrijving 

 

1. Vanaf Café de Spar linksaf  = Almeloseweg. 

2. Bij driesprong via fietspad Almeloseweg volgen. 

3. 2
de

 Straatweg rechtsaf  = Slagenweg. 

4. Deze weg volgen tot Dannenkampsweg en rechtsaf. 

5. Bij Haarbrinksweg linksaf fietspad volgen. 

6. 1
ste

 weg linksaf = Voshaarsweg. 

7. 1
ste

 weg rechtsaf = Delmaweg. 

8. Bij huis nrs. 18 en 20 linksaf zandweg volgen. Bij paaltje met rode 

vlag ziet u 50 meter links een houten kruis. Op deze plek is in de 

oorlog op 15 december 1944 de onderduiker de heer Oude Voshaar 

door de Duiters doodgeschoten. 

9. Delmaweg volgen tot Landriteweg hier rechtsaf. 

10. Haarbrinksweg oversteken en recht door Hamveldsweg. 

11. Bij p.st. nr. 66290/001 linksaf Huyerenseweg. 

12. Eerste weg rechts = Meijersweg. Bij huis nr. 23 ziet u links een 

prachtige boerderij genaamd “de Meijer”, met mooie gevelstenen. 

Deze boerderij is in ± 1200 gesticht en hoorde onder de Drost van 

Ootmarsum. De tegenwoordige bewoner is Haarhuis. Door 

vrouwelijke erfopvolging is de naam vaak veranderd. Achter de 

boerderij in het bos staat het oorspronkelijke Lös hoes. Is niet van 

binnen te bezichtingen. 

13. Einde weg Denekamperweg oversteken en rechtdoor Booymansweg. 

14. Na trafohuisje rechtsaf Volmersweg. 

15. Einde weg Hardenbergerweg oversteken en linksaf. 

16. 1
ste

 weg rechtsaf = Langemaatseg. Aan het begin van de 

Langemaatsweg heeft in de wei aan de linkerkant van de weg direct na 
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de beek ’s middags op 29 december 1944 een Noors jachtvliegtuig een 

noodlanding gemaakt. Het was een Spitfire Type MK IXB van het 

Noorse nr. 331 Squadron (Royal Norwegian Air Force, RNAF). Het 

vliegtuig kwam tot stilstand in de houtwal langs de beek. Het toestel 

was op weg met elf andere vliegtuigen voor een “armed 

reconaïssance” (gewapende verkenning) in de omgeving van Rheine. 

Het vliegtuig de PL – 258, met als squadronletters en radioletter “FN – 

K”. De piloot was de 2./Lt Carl. J. Stousland. Deze heeft ruim een 

maand ondergedoken gezeten in het woonhuis dat achter in het 

weiland zichtbaar is.  

17. Op driesprong rechtsaf = Manderveenseweg. 

18. Bij p.st. nr. 64226 linksaf = Iemscheweg (fietspad) . 

19. Lenningbeekweg oversteken. 

20. Na 50 m verharde betonweg linksaf. 

21. Veendijk oversteken (fietspad volgen). 

22. Einde fietspad rechtsaf = Vleerhoeksweg . 

23. Einde weg rechts  Pauze (Koffie) bij Ria’s Eetcafé.  

24. Van Ria’s Eetcafé weg oversteken en rechtsaf. 

25. Bij trafohuis linksaf = Voortsweg. 

26. Einde weg rechtsaf = Amsinksweg. 

27. Einde weg rechtsaf = Denekamperweg Ri. Tubbergen. 

28. 1 ste weg linksaf = Boakenkampsweg. 

29. Einde weg links en na ± 100 meter rechts = Beekzijdeweg. 

30. Bij p.st. nr. 22196 rechtsaf = Binnenveldsweg. 

31. 1 ste weg linksaf = Lageveldsweg. 

32. Op kruising rechtdoor en bij driesprong linksaf = Schouwdijk. 

33. Bij viersprong rechtsaf = F.J. Groothuisweg. 

34. 1 ste weg rechtsaf = Snoeymansweg. 

35. 1 ste weg rechtsaf = Kapsweg. 

36. 1 ste weg linksaf = Arkeweg.  Aan de linkerzijde van de weg is door 

het waterschap Regge en Dinkel op het landgoed van Baasdam een 

retentie gebied gemaakt om het regenwater zolang mogelijk vast te 

houden. Het retentiegebied is door een uitgezette route goed te 

bewandelen. Zie hiervoor ook het aangebrachte informatiebord links in 

de berm van de weg. 

37. Op kruising rechtdoor = Wieschertsweg. 

38. 1 ste weg rechtsaf = Hekkertsweg. 

39. Einde weg rechtsaf en direct weer linksaf en Oldenzaalseweg 

oversteken (Kijk uit) en rechtdoor = Monnikenbraakweg. 

40. 1
ste

 weg rechtsaf = Kluunvenweg. 

41. Kloosteresweg oversteken en Kluunvenweg volgen. 

42. 1 ste weg rechtsaf = Schultenhofweg. 

43. Einde weg Almeloseweg oversteken en linksaf fietspad volgen. 



44. Eerste weg rechtsaf = Veldweg en bij p.st. nr. 66292 linksaf = 

Vikkersweg. 

45. Bocht naar links volgen = Hunzeweg. 

46. 1 ste weg rechtsaf = Rundervoortsweg. 

47. Einde weg = Haarbrinksweg oversteken en linksaf en direct weer 

rechtsaf is ook Haarbrinksweg. 

48. Eerste weg linksaf = Johannes Brouwerstraat.. 

49. 1 ste weg rechtsaf = Frielinkstraat. 

50. Einde weg rechts en na 75 meter. Einde Fietsroute Café de Spar. 
        


