Stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek
p/a Kanaalweg 7
7665 VD Albergen
Telefoon 0546 - 44 1720
Bank 102041199

Fietsroute Heemkunde 10 juni 2008

ca. 32 km.

Iedereen rijdt de fietsroute op eigen risico

Route beschrijving
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Start vanaf restaurant Tibbe rechtsaf = Almelosestraat volgen.
1ste weg linksaf = Ootmarsumsestraat.
1ste weg rechtsaf = Schietbaanweg.
Op driesprong van asfaltweg linksaf.
Voor kanaal linksaf fietspad volgen.
1ste weg rechtsaf over kanaal hierna onmiddellijk linksaf fietspad langs
kanaal volgen.
1ste weg rechtsaf =
1ste weg linksaf = Broekzijdeweg (blijven volgen).
Einde Broekzijdeweg rechtsaf = Zenderseweg.
1ste weg linksaf = Blokweg.
Einde weg rechtsaf = Broekhuisweg gaat over in Loodijk.
Na huisnr. 15 ziet u rechts van de weg een bankje met een
informatiebord. Dit is een project van het waterschap Regge en Dinkel.
Het motto is Waterberging en landschap gaan hand in hand. De
Spikkersbeek maakt deel uit van een uitgebreid stelsel van beken dat
het water van de stuwwal van Oldenzaal in het oosten afvoert naar het
westelijker en lager gelegen gebied rond Almelo. Uit eindelijk
verdwijnt het water via de Regge en de Vecht richting het IJsselmeer.
Onderweg komt daar water van bijvoorbeeld agrarische percelen bij.
1ste weg hierna rechtsaf = Loohavenweg gaat over in fietspad.
1ste fietspad linksaf (volgen tussen het bouwland door).
Dit fietspad gaat over in een verharde weg = Tipweg.
Op einde weg linksaf = Bornsestraat oversteken (uit kijken).
1ste weg rechtsaf = Koningsweg. Hier ziet u rechts de Molen van
Saasveld.
Einde Koningsweg rechtsaf = Drosteweg.
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Rechts van de weg bij cafe dancing Bruins (Koffie) Pauze.
Weg tegen over Bruins vervolgen = Hoflaan.
Voor de ophaalbrug fietspad rechtsaf = Medenpad.
Fietspad rechtdoor blijven volgen.
Nu fiets u links en rechts door een stuk twieg of griend. Het twieg of
griend is nu nog zo’n 20 ha groot. Dit is een laag gebied dat na de
eerste wereldoorlog in het bezit kwam van Staatsbosbeheer. Daarvoor
was het in bezit van de graaf Droste zu Vischering in Darfeld. Het
ruige gebied werd hierna ontgonnen met een grote ploeg getrokken
door een grote stoommachine op rails. Hierna werden er door
twiegweakers wilgenstekken in de versgeploegde aarde gepoot. Dit
waren dikke takken die zo’n 25 cm lang waren en schuin waren
afgehakt. De stekken stonden 5 op een meter en de rijen zo’n halve
meter uit elkaar. Hieruit groeide langzaam dat kolossale twieggebied
van de twintiger tot dertiger jaren. Na enige jaren moesten de uitlopers
dus het twieg geoogst worden. Dit gebeurde door twiegweakers
voorzien van een twiegmes. Met dat kromme, scherpe mes werd veel
hout gesneden. Elke twee tot vier jaar werd er geoogst. Deze
twiegstokken werden samen gebonden en vormden zo een bussel. Deze
bussels werden veelal gebruikt in het westen van het land in de
waterbouw. Na 1947 was het afgelopen omdat het niet meer lonend
was. Alleen na de watersnood van 1953 werd er nog een keer flink
geoogst voor de dijken in het rampgebied.
Einde weg rechtsaf = Saterslostraat (ANWB paddestoel nr. 22341).
1ste weg linksaf = Zomerdijk (fietspad).
1ste weg rechtsaf = Langedijk.
Na huis nr. 16 bij het eerste houten hek rechts dat toegang geeft tot het
“Zoekerveld” een vogelobservatie hut. Hier heeft men een mooie
gelegenheid om de aanwezige vogels op het water te bekijken.
Einde weg linksaf = Weerselerveldweg.
Einde weg rechtsaf = Gunnerstraat.
1ste weg linksaf = Weerselerveldweg (later door houten doorgang).
1ste weg linksaf = fietspad Wenshofsteeg.
1ste fietspad rechtsaf (tussen weilanden door).
Voor de woning rechtsaf = Rudolph Wilminklaan.
Bij houten schuur nr. 4a linksaf fietspad volgen daarna voor witte
schooltje langs en bij de kerk rechts en door houten hek, pad met
keitjes vervolgen = Het Stift.
1ste weg linksaf = Rudolph Wilminklaan.
Op T splitsing linksaf = Vicarieweg
1ste weg rechtsaf = Rudolph Wilminklaan.
1ste weg rechtsaf = Bornesestraat.
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Voor Bisschopsstraat linksaf = Bellinckhofweg (par. weg op richting
“De Veldmeijer”).
Op T splitsing linksaf = Bellinckhofweg steeds blijven volgen gaat
later over in fietspad.
Bij huisnr. 15 links van de weg staat een oude klokketoren. Deze is
daar ± 40 jaar geleden geplaatst door de bewoner van de woning de
heer Junick senior samen met timmerman Pol uit Saasveld. Hij heeft
het uurwerk via een advertentie in een krant gekocht. Het uurwerk is
destijds gemaakt in opdracht van het Comite tot viering van het 25
jarig priesterfeest van Pastoor van Laak in Lent. Het uurwerk heeft
aldaar in de R.K. Kerk van Maria Geboorte gestaan en is begin jaren
zestig vervangen door een elektrotechnische uurwerkinstallatie. Het is
een zogenaamd achtdaags uurwerk uitgerust met een Angelus
luidwerk. Daarnaast zijn er vier cijferplaten geleverd met een diameter
van 125 cm. . De prijs voor de gehele installatie bedroeg destijds NLG
1.580,00 en het uurwerk is in augustus 1919 opgeleverd. Het uurwerk
is gemaakt bij Koninklijke Eijsbouts, Postbus 2, 5720 AA te Asten
Bij ANWB paddestoel nr. 64460/001 rechtsaf = Westerinkweg.
Hierna kanaal Almelo Nordhorn oversteken en op eerste viersprong
linksaf =Fleringerveldweg. Ter hoogte van huisnr. 19 staat rechts van
de weg een oude schuur met vakwerk in het metselwerk.
1ste weg linksaf = Ootmarsumseweg. Voor u staat de Fleringermolen.
In de schuilhut onderaan de molen vindt u een beschrijving van de
molen en de verdere historische monumenten in de buurt.
2de weg rechtsaf = Steenkampsweg.
Kloosteresweg oversteken. Hamweg volgen.
1ste weg linksaf = Stamhoeksweg blijven volgen.
Einde Stamhoeksweg rechtsaf Hagweg volgen.
1ste verharde weg linksaf = Assinkshoeksweg
1ste weg rechtsaf = Schopmansweg.
1ste weg rechtsaf = Hofmaatsweg.
1ste weg rechtsaf = Markgravenweg.
1ste weg linksaf = Noordegraafsingel (fietspad).
Op driesprong rechtsaf = Peuversweg. (Noordegraafsingel oversteken).
1ste weg linksaf is Almeloseweg.
Bij restaurant Tibbe in Harbrinkhoek Einde Fietsroute Heemkunde.

