
Fietsroute Heemkunde 27 juni 2010  ca. 34 km. 

Iedereen rijdt de fietsroute op eigen risico  

In onze omgeving is een nieuw fietsknooppuntennetwerk ingevoerd. Om u daarmee 
kennis te laten maken hebben wij ook dit jaar daar ook weer gedeeltelijk gebruik van 
gemaakt. Het is de bedoeling om steeds van knooppunt naar knooppunt te fietsen. 
Deze knooppunten zijn door middel van een nummer in een rondje langs de kant van 
de weg steeds duidelijk op bordjes aangegeven. Op elk knooppunt is ook een bord 
aanwezig waar alle knooppunten op staan aangegeven.
Op sommige plekken is de route ook uitgeschreven omdat hier het fietsroute systeem 
niet in voorzien was.  

Hieronder staan de borden van het fietsknooppuntennetwerk die men tegen kan komen 
aangegeven. 

  

Route beschrijving 

1. Start vanaf het café restaurant “De Spar” aan de Almeloseweg 
2. Rechtsaf = Almeloseweg volgen. 
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3. 1ste weg rechtsaf = Via rotonde naar Hagweg. Hier pakken wij het 

fietsknooppuntennetwerk op wij volgen nu richting knooppunt . 

4. Op dit knooppunt linksaf fietspad volgen richting knooppunt . 

Dus van knooppunt  naar   

Op dit knooppunt  gaan wij rechtsaf. 
1ste weg linksaf = Bosweg 
1ste weg linksaf = Hardenbergerweg (weg oversteken) 
Op rotonde rechtsaf = Denerkamperweg 
  

De Denerkamperweg vervolgen naar knooppunt  naar  naar  naar 

richting .   

Na knooppunt  links van de weg bij “De molen van Frans” 
Oosteriksweg 26 in Vasse    “Koffie Pauze”. 

Na de koffie pauze de weg vervolgen naar  naar  naar  naar 

naar richting    

Na knooppunt  eerste weg linksaf  = Arkeweg 
Deze weg vervolgen kruizing oversteken naar Wieschertsweg naar

knooppunt naar richting . 

Via het fietspad langs de Ootmarsumseweg naar eigen inzicht naar  
Harbrinkhoek. Dit is het einde van fietsroute Heemkunde.

Langs de route zijn op veel plaatsen mooie zitbanken aanwezig. 

Langs de route zijn op diverse plaatsen informatieborden aangebracht. Neem de 
moeite en stap eens af en lees de tekst op deze borden. 

Tussen knooppunt 22 en 20 zie je aan de linkerkant het Hondenven. Dit is een rond 
meertje. Het meer is waarschijnlijk ontstaan als een ping-ruine of ijskernheuvel. Een 
nalatenschap van de laatste ijstijd, 50.000 tot 10.000 jaar geleden. Pingo is een 
eskimo-term waarmee een koepelvormige bult aarde wordt bedoeld die bovenop een 
lensvormige laag ijs rust. 
Na knooppunt 25 komt men in het natuurgebied van de Hema (Hezingen – Mander)
of het dal van de Mosbeek. Dit is een onderdeel van het Nationaal park Noord – Oost 
Twente.   
Na knooppunt 44 komt u langs de havezate Herinckhave en de Fleringer molen. 
In de schuilhut onderaan de molenopgang vindt u een beschrijving van de molen en de 
verdere historische monumenten in de buurt. 


