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Wandelroute WEST

Wandeling door het gebied van Het Heideveld
In het kader van het 200-jarig bestaan van Vereniging Het Heideveld
Het Heideveld is een unieke vereniging met een

werkgebied een stuk grond van 360 ha van Het Heideveld.

historische erfenis en rentmeester van ruim 360 ha

De vereniging Het Heideveld heeft nog steeds dezelfde

landbouwgrond, wegen, bos, en water. De vereniging

doelstelling, nl. grond- en landschapsbeheer en levert met

werd geboren uit noodzaak omdat de Maatschappij van

de opbrengst daarvan een bijdrage aan de gemeenschap

Weldadigheid t.b.v. de realisering van de kolonie Willems-

in het werkgebied.

oord dacht een groot deel van de woeste Steenwijkerwoldse heidevelden te kunnen annexeren. Hier staken

Vereniging Het Heideveld heeft op 16 februari 2019 haar

de erfgenamen van ’t Wold een stokje voor. Met de

200-jarig bestaan gevierd. In het kader daarvan zijn er

oprichting van Het Heideveld werden hun traditionele

twee wandelroutes en een fietsroute uitgezet. De routes

rechten veilig gesteld en kwam er duidelijkheid in de

vertellen over sporen van Het Heideveld maar ook over de

eigendomsverhoudingen van het gebied. Tientallen

eveneens ruim 200 jaar oude Maatschappij van Weldadig-

pachters huurden door de eeuwen heen stukken land

heid. Daarnaast wordt er verteld over natuur, cultuur en

en anno nu huren nog altijd zo’n 90 inwoners van het

geschiedenis.

WANDELROUTE

8,5 KM

S TA R T P U N T

Eetcafé De Steen
Steenwijkerweg 155
8338 LB WILLEMSOORD

.> Vanaf Eetcafé De Steen (1) gaan we linksaf de officiële
oversteekplaats over, naar de Paasloregel.
Let ook op de informatiebordjes van de Maatschappij van
Weldadigheid. De kolonies Willemsoord, Frederiksoord en
Wilhelminaoord, koloniedorpen van die maatschappij
hebben veel met Het Heideveld te maken. Het Heideveld
is n.a.v. het ontstaan van de De Maatschappij en
de koloniedorpen opgericht.
.> We lopen langs de basisschool van Willemsoord (let op
de naam). Tegenover Paasloregel 46 gaan we linksaf de
Ds. Schipperstraat in. Vervolgens gaan we de eerste straat
links in, de Ir. C.A Kloosterhuisstraat, en volgen de bocht
naar rechts richting de rood/witte ‘schrikhekken’ aan het
eind. Hier gaan we linksaf langs een waterpartij (2).
Links en rechts van het pad waar we nu lopen, liggen
gebieden van Het Heideveld, terreinen waarover Het
Heideveld het rentmeesterschap heeft. Links van ons
een houtwal.
.> We gaan het bruggetje over.
Een stukje verder ligt een wat langere brug (4). Let eens
op de naam van de brug. We komen in het bosje van
Marijenkampen, de naam van de buurtschap hier vlakbij,
tot stand gekomen door Het Heideveld.
Vlak voor de verharde weg Marijenkampen zien we een
informatiebord van Het Heideveld.
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.> Op de verharde weg gaan we linksaf. Wij volgen de eerste
weg rechts, Heideveldsweg geheten (3).
De buurtschap Marijenkampen heette voor 1911 Huttenberg. Marijenkampen is genoemd naar Marij van Essen,
die hier grond bezat. De beekjes de Wheer en De Beek die
vroeger Marijenkampen doorsneden, zorgden soms voor
fikse overstromingen. Vanuit de kolonie Willemsoord
vestigden zich hier mensen die niet konden wennen aan
de strenge regels van de kolonie. Ze woonden, beter
gezegd ze verbleven, in hutten van plaggen en hout. Zo
ontstond de naam ‘Huttenbarg’ of ‘Huttenberg’, het was
er armoe troef. Er zijn vele verhalen over te vertellen.
.> Bij de bocht naar rechts, gaan we linksaf het onverharde
pad in langs de Reune aan de linkerkant.
Reune betekent water en het is een afwateringsbeek.
Helaas zijn beken nu veelal gekanaliseerd, dat is recht
aangelegd of recht gegraven (let op de glooiende ligging
van het landschap, je herkent de beekdalen hierin).
Links en rechts liggen gronden van Het Heideveld.
Terug naar de beken die Reune werden/worden genoemd.
Het waren kernriviertjes waarlangs zich in de 12e eeuw
de eerste bewoners vestigden. Bij Thij was een oversteekplaats, maar soms stroomde er zoveel water door de
beek dat het oversteken moeilijk was. In 1285 vroegen
die eerste bewoners toestemming om een kerk te mogen
bouwen op de hoogte bij Thij. Tot op de huidige dag staat
die kerk er. In sommige winters was de Reune wel 8 m.
breed. In 1868 werd de spoorlijn Zwolle-Leeuwarden
aangelegd. De bovenloop van de Reune werd zodoende
onderbroken en ontkracht, maar vroeger was de Reune
één van de snelst stromende beken van Nederland!
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.> Aangekomen bij het bos, gaan we voor de woning rechtsaf.
Eveneens een onverhard pad. We hebben de beek nu aan
onze rechterhand. Bij de buiging van het pad naar rechts
staat opnieuw een informatiebord van Het Heideveld.
We volgen de Reune (aan de rechter kant blijven) tot de
verharde weg en daar gaan we rechtsaf, de Boslaan.
We lopen langs zomereiken, richting de wegkruising
Boslaan/Paasloregel en Frieseveldweg/Paasloregel.
Een klein stukje naar links op de kruising is de koloniegrens
aangegeven door twee paaltje met opschrift (5).

We willen u er graag op attenderen dat er
nóg een wandeling is uitgezet aan de oostelijke
kant van de snelweg A32 evenals
een fietsroute van ongeveer 30 km.
Dit alles in het kader van het
200-jarig jubileum van Het Heideveld.

.> We steken nu de kruising over vanaf de Boslaan naar de
Frieseveldweg langs bosjes die we aan de linkerkant van
ons houden en een graspad langs de Reune.
De Reune bevindt zich aan onze rechterzijde. We gaan om
het bosje heen en komen aan op de verharde weg, de
Paasloregel. Daar gaan we rechtsaf.
Het bos aan de linkerzijde was vroeger een vuilstortplaats.

Dus graag tot ziens, om nog eens
lekker in beweging te zijn en te genieten
van het prachtige Overijsselse landschap
en bovendien om wat op te steken van
geschiedenis, natuur en cultuur.

.> Wij lopen de afslag Dennenweg voorbij en gaan een
weggetje naar links in.
Hier zien we de Kunstbunker, een bijzonder rond gebouw (6)
dat dienst doet als kunstopslag. Tegenover dit complex
ligt een gedeeltelijk dichtgegroeid vennetje. Het bestuur
van Het Heideveld werd tijdens de Tweede Wereldoorlog
gedwongen grond af te staan om de Kunstbunker aan
de Paasloregel te kunnen bouwen. Langs de rand van
de bunker werd bewoning gecreëerd.

VOOR MEER INFO

www.hetheideveld-steenwijkerwold.nl
CONTACT

info@hetheideveld-steenwijkerwold.nl

.> Nog voor de slagboom gaan we rechtsaf een bospad in,
in de richting van de Oldemarktseweg.
Aan de overkant van de weg is Zwembad ‘t Tolhekke,
gedeeltelijk aangelegd op grond van Het Heideveld. Het
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zwembad werd geopend in 1968. Aan de Oldemarktseweg
werd vanaf 1846 tot 1930 tol geheven vandaar de naam
van het zwembad.
.> Aangekomen op een driesprong, met in het midden een eik,
gaan we linksaf en lopen parallel langs de Oldemarktseweg.
Aangekomen op de t-splitsing gaan we rechtsaf. Daarna
de weg oversteken naar het fietspad. Op het fietspad gaan
we linksaf in de richting Steenwijkerwold. We lopen het
zijpad rechts, Schapendrift, voorbij.
Een eind verder is weer een afslag naar rechts, een zandpad met de naam Molensteeg. Vroeger heeft aan deze
steeg een korenmolen gestaan. Als je goed kijkt, zie je
een klein paadje aangegeven op een bord met Wik’s Woud
Wandelpad (7). Het loopt naar ome Jan’s Maria-Kapel.
.> Over het fietspad tegenover het straatnaambord Oldemarktseweg gaan we linksaf, daarna direct rechts.
Deze weg heet Ongeleg, genoemd naar een boerderij die
hier in de omgeving in de 17e eeuw stond.
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Wandelend door
Het Heideveld

.> We gaan richting Marijenkampen, lopen door en bij
Hoveniersbedrijf Glastra, Marijenkampen 7, gaan we
linksaf richting Willemsoord (8).
Via Marijenkampen en Olde Meinebos zijn we bij de
t-splitsing op de Paasloregel aangekomen. Hier gaan
we rechtsaf richting Eetcafe De Steen.

We hopen dat u heeft genoten
van deze wandeling en een indruk van
Het Heideveld heeft gekregen!

. . . . . . . . . . . . . . . .

IN HET KADER VAN HET 200-JARIG BESTAAN VAN
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