
  
 

Fietsroute Heemkunde 7 juli 2013     ca. 32 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 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 een bord aanwezig waar alle knooppunten op staan 
aangegeven. 
Op enkele plekken is de route ook uitgeschreven omdat hier het fietsroute 
systeem niet in voorzien is.  
 

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

    
 

Route beschrijving 

 

1. Start vanaf Landhotel “’t Elshuys”. 

2. Rechtsaf = Gravendijk volgen. 

3. Hier pakken wij het fietsknooppuntennetwerk op,  
wij volgen nu richting knooppunt  55 naar richting  56 naar  59 naar  

65 naar  66  naar (rotonde oversteken)  64 naar  70 naar 

(Schievenweg)  69 naar  68 naar richting  67  

 

Stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek 
 

p/a Kanaalweg 7 

7665 VD Albergen 

Telefoon 0546 - 44 172 0 

Bank 102041199 
 

 



links van de weg bij “B & B “Hoeve De Haar” Grote Looweg 4 in  

Ambt Delden  “Koffie Pauze”. 

 

4. Na de koffie pauze de weg vervolgen naar knooppunt  67  naar  62  

naar  63  naar  54  naar richting  52  maar op de eerst volgende T 

splitsing rechtsaf Gravenallee volgen naar  Landhotel “’t Elshuys” hier 

is het einde van de Heemkunde fietsroute.    

 

     

Langs de route zijn vele 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. 

 

Toelichting op enkele bijzondere plaatsen langs de route. 

Tussen knooppunt 65 en 66 ziet u links de oude restanten van de havezate het 

“Weleveld” van 1300 tot 1804. Raadpleeg ook het aanwezige informatiebord. 

Tussen knooppunt 64 en 70 ligt net over het spoor aan de linkerzijde een 

gedenksteen van gesneuvelden. Gedood in de oorlog door de bezetter op 23 
september 1944. 
 
Tussen knooppunt 69 en 68 fietst men door het Hellecaterveld (landgoed 
Twickel) met links de Twickkelervaart. 
Tussen knooppunt 68 en 67 ziet u links de golfbanen van de “Twentsche 
Golfclub”. 

Bij knooppunt 67 is een Toeristisch Overstap Punt aangelegd. Aan de overzijde 

van de weg ligt het nieuw aangelegde Dorpspark. Het is gerealiseerd door de 
Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek als onderdeel van een Dorpsplan plus 
project om de leefbaarheid in het dorp te vergroten. Hier staat ook het 
oorlogsmonument van de gesneuvelden van Bornebroek. Het even te 
bezichtigen is het meer dan waard. 
Tegenover de voetbalvelden van Bornerbroek ziet u aan de overzijde van de 
weg voor het eerst de gevolgen van “De Doorbraak”.  

Bij het begin van de oprit  van de Maatkampsweg over de A35 passeert men 

voor de eerste keer “De Doorbraak”. Hier heeft u links en rechts een overzicht 
op de 
“De Doorbraak”, deze waterloop passeert men later nog twee keer. Dit is de 

bekende nieuw aangelegde meanderende waterloop met zijn milieuvriendelijke 

oevers die door het waterschap Regge & Dinkel zijn aangelegd. 

Halverwege rechts in de afrit van de Maatkampsweg over de A35 is een 

vogeluitkijkpost aangebracht. 

100 m na Bolkshoeksweg nr. 15 staat links achter de sloot een monument ter 

nagedachtenis van oorlogsslachtoffers. 


