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Fietsroute Heemkunde 11 juni 2017

ca. 34 km.

Iedereen rijdt de fietsroute op eigen risico
In onze omgeving is een fietsknooppunten netwerk aanwezig. Wij fietsen gedeeltelijk volgens
het knooppunten netwerk. 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 het knooppunt op staan aangegeven. Het knooppunten netwerk is dit
voorjaar aangepast en wijkt iets af van andere jaren.
Op sommige plekken is de route ook uitgeschreven omdat hier het fietsroutesysteem niet in
voorziet.

Route beschrijving
1. Start vanaf “De Boderie” Markgravenweg 5, 7665RS te Albergen.
Tel: 0546-442545.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Linksaf = Markgravenweg volgen.
Hier pakken wij het knooppuntennetwerk op, wij volgen de weg nu richting
knooppunt 1 naar richting 22 naar 20 naar 19 naar 12 naar 13 naar richting
93 nu
1ste weg links = Kotkampsweg.
1ste weg links = Iemscheweg/Ketnerweg.
1ste weg rechts = Ketnerweg.
Einde weg rechts = Langemaatsweg.
1ste zandweg links = Betonfietspad.

9.

Einde weg rechts = Bovenbroeksweg.

10.

3e weg rechts = Manderveenseweg.
Daarna links van de weg bij cafe restaurant “Party centrum Peddemors “
Koffie Pauze.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

Na de koffie pauze de weg vervolgen
1ste weg links = Bloomsweg.
1ste weg rechts = Veendijk.
Hier pakken wij het knooppuntennetwerk op, wij volgen de weg nu richting knooppunt
25 naar 32 naar 28 naar 27
Op knooppunt 27 rechts af = Denekamperweg.
1ste weg links = Beekzijdeweg.
2e weg rechts = Binnenveldsweg.
Hier pakken wij het knooppuntennetwerk op, wij volgen de weg nu richting
knooppunt 36 naar richting 21 Hierna op de Kapsweg .
1ste weg linksaf = Arkeweg.
Op de Arkeweg pakken wij het knooppuntennetwerk weer op en gaan naar 39 naar
44 naar richting 81
Bij nadering van de Ootmarsumseweg rechtsaf en via het fietspad langs de
Ootmarsumseweg naar Albergen.
In Albergen is dit 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.

Na knooppunt 25 passeert men rechts van de weg het informatiepunt
“IJs en Es: Informatie en Vlinderpunt” van het Landschap Overijssel.
In het informatiecentrum IJs en Es kom je meer te weten over de bijzondere
ontstaansgeschiedenis van dit landschap. Geloof het of niet, maar op deze grond bevond zich
miljoenen jaren geleden een reusachtige gletsjer, een droge woestijn, een tropische zee en
dampende moerassen. Later hebben ook mensenhanden hun invloed gehad op het gebied.
Kom het ontdekken in informatiecentrum IJs en Es en maak kennis met de oorsprong van de
Mosbeek.
Stap eens af en kijk even wat er binnen te zien is.
Na knooppunt 39 komt men vervolgens langs de Kroezeboom.
Daarna langs de havezate Herinckhave en de watermolen.

Rechts van de Ootmarsumseweg staat de Fleringermolen. In de schuilhut onderaan de
molen opgang vindt u een beschrijving van de molen en de verdere historische
monumenten in de buurt.

