Fietsen in Sint Isidorushoeve
De vier markenroute

Lengte van de route: 32 km
De fietsroute start in het centrum van St.-Isidorushoeve bij de r.k. kerk aan de Beckummerweg 9 hoek Goorsestraat. De route gaat door de vier marken die rond De Hoeve liggen. Een prachtig
kleinschalig hoevenlandschap, afgewisseld met meer open ontginningslandschap. Horeca: Café
Dwars bij begin-en-eindpunt van de rondrit. Onderweg Rustpunt bij de Ottinkmolen. Je fietst vrijwel
geheel over verharde (fiets)paden. De route gaat veelal over fietsknooppunten, maar wijkt hier en
daar af. Volg de instructies.
Gratis parkeren overal in het dorp.

ROUTE

Start in St. Isidorushoeve bij fietsknooppunt 17 vanaf de kerk. Ga in noordelijke richting de
Beckummerweg op, richting fietsknooppunt 18. Je komt langs drie bezienswaardigheden, de kerk
zelf, en twee aan de linkerkant vlak buiten het dorp.
1

POI 01 Voordat de Hoeve er was
De Rooms Katholieke Isidoruskerk is het middelpunt van het dorp 'de Hoeve'. Rond deze kerk
is in 1927 het dorp ontstaan. Voordat in 1927 de kerk werd gebouwd, was dit een
onontgonnen gebied met veel heide. Toen zich steeds meer boeren in het gebied vestigden,
werd de heide ontgonnen. Met de bouw van de kerk in 1927 is het dorp Sint Isidorushoeve
ontstaan. Zie infobord.
POI 02 Barakken uit WO-II
Deze barakken werden in 1941 in opdracht van de Duitsers gebouwd, ten behoeve van de
verbindingsdienst. Zie infobord.
POI 03 Verkoping op een boerendeel - Erve Rietboer
De gebouwen links behoren bij Erve Rietboer, Beckummerweg 21. Daar vond in 1896 een
openbare veiling plaats. Schilder Herman van der Haar (1867-1938) zette het op doek en brak
door met zijn schilderij 'Verkoping op een boerendeel'.. Zie verder het infobord.

1.
2.
3.
4.
5.

Na 1500 meter rechtsaf Rondeelweg
Linksaf Rondeelweg blijven volgen
Let op: eerst RA Schoolkaterdijk en na een paar meter weer LA Rondeelweg vervolgen.
Linksaf even langs de provinciale weg N739, nog steeds Rondeelweg
Neem op fietsknooppunt 19 het onverharde fietspad dat LA buigt en dan Eppenzolderveldweg
heet.
6. Op T-splitsing rechtsaf richting knooppunt 18
POI 04 De Ottinkmolen Stepelo
Door hier het zandpad in te lopen of fietsen komt u bij de ruïne van de Ottinkmolen. Deze
windkorenmolen werd in 1857 in opdracht van Gerrit Jan Ottink (1835-1904) gebouwd. In
1917 werd de molen door de bliksem getroffen en is afgebrand. De molenbelt - de
'kunstmatige' heuvel waarop de molen stond - is in 2012 weer hersteld en ook de fundering
van de molen is nog aanwezig.
Naast de boerderij hier: Rustpunt Ottinkmolen

7. Linksaf Ensinkweg richting knooppunt 18
8. Rechtsaf Schoolkaterdijk richting fietsknooppunt 12
9. Rechtsaf 900 meter de Beckumerweg volgen .

POI 05 Kunstwerk Noaberschap
Een kunstwerk over het Twentse Noaberschap door Jacomijn Schellevis en Bérénice Staiger.
Zie infobord.

10. Linksaf Geurtsweg, op de hoek bij het diepvrieshuisje.
POI 06 Diepvrieshuisje
In de jaren vijftig v.d. 20-ste eeuw begon de opmars van de 'coöperatieve diepvries' voor de
boeren. Ook hier werd een gemeenschappelijkevriesinrichting in gebruik genomen voor het
conserveren van voedingsmiddelen. Zie infobord.
POI 07 Eppenzolder en Stepelo
Eppenzolder en Stepelo zijn historische buurtschappen. In dit gebied zijn verschillende
boerenerven gevestigd. Zie verder infobord

11. Op de tweede T-splitsing linksaf de Scheppelweg in.
12. Steek de Benteloseweg over, de Scheppelweg verandert in Brummelhuizerbrink. Volg die tot
knooppunt 9.
Voor routeverkorting gaat u hier linksaf en fietst u naar Knooppunt 17 (terug naar het startpunt)
13.
14.
15.
16.

Op Y-splitsing linksaf zandpad in richting fietsknooppunt 9. (Blijkt de Lansinkweg te heten)
Bij fietsknooppunt 9 linksaf de Gorsveldweg op.
Even verderop opnieuw een bord met fietsknooppunt 9 Daar LA Scholtenweg
Rechtsaf Kortenroelefsweg.
POI 08 Erve Spanjer en Huttenkloas
Zie infobord.

17. Linksaf Kortenroelefsweg vervolgen.
18. Rechtsaf Kortenroelofsweg vervolgen. LET OP: Daarna de provinciale weg (Goorsestraat)
oversteken naar de Stegenhoekweg.
POI 09 Boekelo en erve Rouwenhorst
Boekelo is een van de historische buurtschappen van Haaksbergen, met o.a. de zeer oude erve
Rouwenhorst. Zie infobord.

19. Rechtsaf Kinkelerweg in, die later Bretelerstraat gaat heten.
20. Linksaf de Walstraat in. [hier hoort een bordje naar fietsknooppunt 13 te staan, maar dat was juli
2020 verdwenen. De Walstraat gaat over in Nieuwe Dijk
POI 10 Landweren en landgoed ’t Mos

Landweren zijn moeilijk passeerbare hindernissen, ook wel verdedigingslinies die vroeger
bescherming boden tegen vijanden en ongewenste bezoekers. In 2012 is hier een zogenaamde
markelandweer gereconstrueerd. Deze is aangelegd als begrenzing tussen de marken Boekelo
(Haaksbergen) en Markvelde (Diepenheim). Op landgoed ’t Mos staat natuurontwikkeling
centraal. Er is een grote zwaluwwand aangelegd en ook verschillende natuurakkers. Inmiddels
zijn hier al veel bijzondere vogelsoorten gespot en ook de zwaluwen voelen zich erg thuis op
Erve 't Mos.

21. Je stapt af bij het passeren van de Fluttersbeek en loopt rechtsaf het wandelpad langs de beek
in. Aldaar vind je het informatiebord Landweren. Daarna weg vervolgen naar knooppunt 13.
22.
23. Bij fietsknooppunt 13 linksaf Oude Haaksbergerweg in.

POI 11 Kinkelerpaal
De Kinkelerpaal is een zogenaamde 'grenspaal'. Hij diende om de grens aan te geven tussen de
gemeenten Haaksbergen en Hof van Twente.

24.
25.
26.
27.

Bij Kinkelerpaal rechtsaf Bretelerverldweg
Op T-splitsing linksaf Veenhutweg. Je rijdt 2200 meter over deze weg.
Linksaf Olthuisweg
Rechtsaf Weideweg. Stop op de hoek bij het bankje.
POI 12 Klöpkesgraf
Klopkesgraf In het Olthoezerbrook bevond zicht een bijzonder graf: een zogenaamd
'klöpkesgraf'. Volgens de overleving zou hier in vroegere tijden een klopje (klöpke) zijn
vermoord. waren vrome ongehuwde vrouwen. Zij waarschuwden de gelovigen als in één van
de geheime schuilkerkjes een mis werd opgedragen. Mogelijk danken ze daar hun benaming
‘klopje’ aan. Zie infobord.

28. Rechtsaf Rietmolenweg, rij 1200 meter.
29. Linksaf Overbeekweg (voorheen Bartelerweg)
POI 13 Los Hoes Kattendam
Los hoes Kattendam. Los hoes betekent open huis: de bewoners en het vee leefden er samen
onder een dak, in dezelfde ruimte. De meeste boerderijen die vroeger 'los hoezen' waren, zijn
inmiddels verbouwd: het woongedeelte wordt gescheiden van de 'deel', het gedeelte van de
boerderij waar het vee stond.

30.
31.
32.
33.

Bij infobord over Het Kattendam scherp linksaf het onverharde fietspad op
Op T-splitsing links aanhouden
Ga hierna rechtsaf het viaduct over (N18)
Niet direct LA het fietspad op naar naar knooppunt 16, maar doorrijden naar volgende Tsplitsing: Linksaf Dekkersweg richting fietsknooppunt 25
POI 14 De hof te Vaarwerk
De Hof te Vaarwerk (Dekkersweg 31) is een erf van middeleeuwse oorsprong en behoort tot
de buurtschap Holthuizen.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Bij fietsknooppunt 25 (Hof te Vaarwerk) rechtdoor naar fietsknooppunt 16
Bij fietsknooppunt 16 linksaf Holthuizerstraat in en rij via het fietstunneltje onder de N18 door.
Rechtsaf Polmanweg in, richting knooppunt 17
Eerste weg linksaf Vrevelinkweg, volg 17
Bij Rietmolenweg rechtsaf, volg 17
Bij Goorsestraat linksaf, volg 17
Fietsknooppunt 17 Café restaurant zalencentrum Dwars St.-Isidorushoeve
Terug bij het startpunt bij de kerk.

