
  
 

Fietsroute Heemkunde   10 juni 2007  ca. 35 km. 
 

Iedereen rijdt de fietsroute op eigen risico  

 

p. st. nr.  =  paddestoel ANWB. 

 

Route beschrijving 

 

1. Start vanaf het cultuurhoes linksaf = Hobergenstraat volgen. 

2. 2
de

 weg linksaf  = Zenderenseweg. 

3. Deze weg volgen tot huisnr. 41  Hier fietspad links volgen. 

4. 1
ste

 weg rechtsaf Vleerboersweg volgen. 

5. Over de brug Vleerboersweg blijven vervolgen. 

6. Einde Vleerboersweg rechts af = Broekzijdeweg. 

7. 1
ste

 weg linksaf  = Looleeweg volgen. 

8. Links van de weg nabij huisnr. 13 Ziet u een oude schaapskooi waarin  

vroeger de schapen overnachten. 

9. 1
ste

 weg links = Looleeweg. 

10. Nu passeert u de Loolee hier was vroeger een voorde aanwezig om de 

Loolee over te kunnen steken. Een voorde is een doorwaarde plaats in 

een beek. 

11. De weg gaat verder als Bekkingvelderweg. 

12. Zenderenseweg oversteken “Kijk goed uit”. 

13. 2
de

 weg linksaf = Hertmerweg volgen. Rechts van de weg ziet u in de 

verte de overblijfselen van de Havezathe Weleveld. Het eerste huis of 

spijker werd reeds in 1300 gebouwd. In een document van 1353 wordt 

de naam van het Weleveld reeds genoemd. Christoffel Schele van 

Weleveld was de eigenaar van 1528 tot 1606. Deze was tevens 

eigenaar van de nog bestaande waterbrurcht Welbergen bij Ochtrup in 

Duitsland. Hij herbouwde in 1563 een groot gedeelte van het kasteel 

en voegde daar in 1565 een toren aan toe. In 1748 verbouwde Lambert 

en Joost van Hambroick de Havezathe en in 1804 werd het huis voor 

afbraak verkocht en werd het grachten stelsel geleidelijk aan gedempt 

tot slechts een poel. In 1994 werd op initiatief van de eigenaresse de 
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kasteelgracht weer hersteld waardoor de zgn. huisplaats nu weer 

zichtbaar is.   

14. 1
ste

 weg rechtsaf = Hertmerweg blijven volgen. 

15. 1
ste

 weg rechtsaf  p. st. ANWB nr. 23786  = Hedeveldsweg. 

16. 1
ste

 weg linksaf = Lodieklanden tussen de twee boerderijen door fietsen 

ondanks bordje verboden toegang.  

17. Ter hoogte van huisnr.1 ziet u rechts van de weg een oude schuur. Dit 

is een van de overblijfsels van de Havezathe Grotenhuis het z.g. 

Bouwhuis. Het word voor het eerst genoemd in 1437 toen Sweder van 

Averhagen verklaarde van Egbert, heer van Almelo, in leen te hebben 

ontvangen de tiende uit het erve en goed “Grotenhuis”. Sweder van 

Averhagen was rentmeester van Twente van 1432 tot 1450. Hij was 

gehuwd met Jutte van Bevervoorde en Jutte van Almelo. In 1718 

verkocht Willem Mulert het Grotenhuis en de daarbij behorende 

Gospershuis of woninge voor ruim 8000,- gulden aan Anna Elisabeth 

Schele. In 1731 waren de erfgenamen van Anna Schele echter 

genoodzaakt het goed te verkopen wegens de vele schulden, 

voornamelijk veroorzaakt door afbraak en nieuwbouw van het erve. De 

nieuwe boer van het erf werd Berend Groothuis voor ruim 4000,- 

gulden. In 1832 behoorde het goed toe aan Jan Anthony ter Horst die 

in 1787 was gehuwd met Trijntje Hulshoff. In 1907 werd Bernardus 

Meijer c.s. te Hertme eigenaar van het erve. Door de vele overdrachten 

en de vele schulden veroorzaakt door rechtspraken is het erf vele 

malen van eigenaar verandert. Vroeger werd hier in het geniep de mis 

opgedragen en de mensen werden bang gemaakt met witte gewaden 

door de protestanten. Hierdoor is misschien de naam van het spookhuis 

ontstaan.   

18. Einde weg linksaf langs de kerk en na de kerk rechts aanhouden. Links 

van u ligt het open luchttheater (is toegankelijk voor bezichtiging hier 

werden vroeger de bekende passie spelen opgevoerd). 

19. Einde weg rechtsaf =  Hertmerweg     . 

20. Einde weg nabij cafe Bosch linksaf fietspad volgen. 

21. 1
ste

 weg rechtsaf = Wetering. 

22. 3
de

 weg links = De Marke naam van de weg ontbreekt. Hier staat rechts 

aan deze weg een paddestoel nr. 11 (Twentse weggeroute). 

23. Even later passeert u de gemeente grens van Hengelo en Dinkelland en 

gaat de naam van de weg over in Bosvenweg.    

24. Over de Gammelkerbeek fietspad volgen. 

25. 1
ste

 weg linksaf = Lammersboerweg. 

26. Einde weg rechtsaf = Peddemorsweg. 

27. 1
ste

 weg rechtsaf = Bornesestraat par. weg volgen. 

28. Links van de weg bij cafe Het Molenven (Koffie) Pauze. 

29. Hierna weer de weg oversteken en par. weg links vervolgen. 



30. 1
ste

 weg rechtsaf = Koninksweg. 

31. Na huisnr. 23 rechtsaf = Richting de molen. Nu passeert u rechts de 

Soaseler Möl. Het is een grondzeiler gebouwd in 1870 voorzien van 

een ronde bovenkruier zonder stelling en op een heuvel gebouwd met 

doorrit. Slechts de kop met het wieken kruis hoeft op de wind te 

worden gezet. De eerste eigenaar was Augusstinus Bootsveld. De 

molen is in 1979 volledig gerestaureerd en weer in gebruik. Sedert 

1977 eigendom van de Stichting “Soaseler Möl”.    

32. Einde weg linksaf bij p. st. ANWB nr. 22320. 

33. 1
ste

 weg rechtsaf = Postweg fietspad gaat over in verharde weg.  

34. 2
de

 weg linksaf = Darfeldsweg.     . 

35. Bij p. st. ANWB nr. 22337 rechtsaf fietspad volgen. 

36. Op driesprong p. st. ANWB nr. 22342 linksaf. 

37. Bij p. st. ANWB nr. 22317 rechtsaf over de brug naar de kerk.  

38. Voor de kerk linksaf over bruggetje (Bordje Molenveldroute). 

39. Einde fietspad rechtsaf = Saterslostraat. 

40. Op driesprong linksaf = Gunnerstraat volgen. 

41. Bij p. st. ANWB nr. 22313/001 linksaf fietspad volgen. 

42. Einde fietspad linksaf par.weg Bornesestraat volgen. 

43. 1
ste

 weg rechtsaf = Beekdorpweg. 

44. 1
ste

 verharde weg links volgen = Broekhuisweg (geen doorlopende 

verharde weg). 

45. Einde weg fietspad links volgen = Stempelsdijk. 

46. Einde weg rechtsaf = Westerinkweg. 

47. Deze weg gaat over in Putmansweg. 

48. Over de brug de eerste asfaltweg linksaf = Fleringerveldweg. 

49. Einde weg linksaf = Ootmarsumseweg. 

50. Bij de kerk in Albergen Einde Fietsroute Heemkunde. 
        


