Fietsroute Heemkunde 6 juli 2014 (ca. 32 km)
Stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek
p/a Kanaalweg 7
7665 VD Albergen
Telefoon 0546 - 44 1720
Bank NL94RABO0102041199

Iedereen rijdt de fietsroute op eigen risico!
Wij hebben dit jaar gebruik gemaakt van het landelijk fietsknooppuntennetwerk. Het is de bedoeling om steeds van knooppunt
naar knooppunt te fietsen. Deze zijn door met een nummer in een
rondje langs de kant van de weg op bordjes aangegeven. Op elk
knooppunt is een bord aanwezig waarop alle knooppunten van de
omgeving staan aangegeven.
Soms staan er ook routeborden voor paardenroutes. Deze hebben
een bruine kleur en zijn voorzien van een tekening van een paard.
Hieronder staan de borden van het fietsknooppuntennetwerk die men
tegen kan komen.

Routebeschrijving
U start vanaf Landhotel “Landhotel ’t Elshuys” te Albergen.
1.
2.

Ga rechtsaf (Gravendijk volgen).
Hier pakken wij het knooppuntennetwerk op.
Wij fietsen nu richting knooppunt 55 naar 56, 59, 65, 83, 84,
85 en naar 86.
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Links van de weg bij “Oude Hesselink IJsboerderij ”
Postweg 24 in Saasveld is er eeb “Koffiepauze”.
3.

Na de koffie de weg vervolgen naar knooppunt 86, 87, 77,
79, 78, 76, 80, 82, 81 en 58. Hier gaan wij de brug over
richting Albergen en dit is tevens het einde van de fiets-route.

Langs de route zijn diverse zitbankjes aanwezig en er zijn op diverse
plaatsen informatieborden aangebracht. Het loont de moeite om de tekst
op deze borden te lezen.
Toelichting op enkele bijzondere plaatsen langs de route.
Als u op knooppunt 65 100 meter door fietst, ziet u links de oude restanten
van de havezate het “Weleveld” (1300-1804). Raadpleeg ook het
aanwezige informatiebord. Hierna keren.
Een Landweer
Net over de brug van de Oude Bornsebeek links, nabij het vennetje, is een
voorbeeld van een Landweer met informatiebord aanwezig. Landweren zijn
structuren die dienen als grenzen met militaire, agrarische en juridische
doelen. Zij vormden een hindernis voor vijandelijke legers en moesten het
vee binnen de weilanden en buiten de akkers houden. Landweren, meestal
alleen resten, worden voornamelijk in Oost-Nederland gevonden en dateren
meestal uit de late middeleeuwen.
In Hertme ligt rechts het openluchttheater. Het is toegankelijk voor
bezichtiging. Hier worden ieder jaar de bekende passiespelen opgevoerd.
Neem ook even een kijkje naast de kerk. Hier staan een drietal oude
Twentse schuren waarin met kerstmis het kerstkribje wordt opgesteld.
Tussen knooppunt 83 en 84 ligt aan de rechterzijde Het Molenven.
Ruim 40.000 jaar geleden was Saasveld een beekdal: door storm waaide er
zand in het dal, het water verzamelde zich in vennen en zo ontstond het
veen. In de middeleeuwen werd het door de bewoners afgegraven. Zo is dit
Molenven ontstaan. Door de natuur vormt zich er nu weer hoogveen. Het
water is kalkrijk waardoor bijzondere planten als de waterviolier er bloeien.
Na knooppunt 78 ligt rechts van de weg het Rossumerveld. Dit is een
natuurreservaat.
Aan de Bellinckhofweg bij huisnr. 7 stond ongeveer 900 jaar na Chr. De
Havezathe Bellinkchof of “De Woeste”. De bewoners vertrokken naar
Herinkchave; de Bellinchof raakte in verval en werd afgebroken.
Aan de Bellinkhofsweg bij huisnr.15 staat een oude klokkentoren. Deze is
daar ± 40 jaar geleden geplaatst door de bewoner van de woning, de heer
Junick samen met timmerman Pol uit Saasveld. Zij hebben het uurwerk via
een advertentie gekocht. Het is destijds gemaakt in opdracht van het Comité
tot viering van het 25 jarig priesterfeest van Pastoor van Laak in Lent. Het
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uurwerk heeft daar in de R.K. Kerk van Maria Geboorte gestaan. 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 ƒ 1.580,- en is in
augustus 1919 opgeleverd. Het uurwerk is gemaakt bij de Koninklijke
Eijsbouts, Postbus 2, 5720 AA te Asten.
Op het knooppunt 81 bevindt zich de Rikmansbrug. Deze brug is in 1883
gebouwd en staat op de monumentenlijst.
Hierna fietst men langs het kanaal Almelo-Nordhorn. In 1884 is men in
Almelo met het graven begonnen en in 1885 was men reeds gevorderd tot
Albergen.
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