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FIETSROUTE
S TA R T P U N T

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.
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30 KM
Eetcafé De Steen
Steenwijkerweg 155
8338 LB WILLEMSOORD

.> Vanaf Eetcafé De Steen steken we over naar Paasloregel (1).
Zie de informatiebordjes m.b.t. de Kolonie van Weldadigheid, waar Het Heideveld alles mee te maken heeft en
naar aanleiding waarvan het is opgericht.

Op de fiets door het gebied van Het Heideveld
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.> We fietsen langs de openbare school ‘Generaal van de
Bosch’ in Willemsoord en langs de nieuwbouwwijk die
begin jaren ‘50 van de vorige eeuw is gebouwd.
Na ongeveer 450 m. de tweede weg links, Olde Meinebos.
Daarna eerste weg rechts, Heideveldsweg. We komen nu
in het gebied van Het Heideveld. Deze weg volgen tot
de t-splitsing rechts, Marijenkampen.
Buurtschap Marijenkampen werd voor 1911 Huttenbarg
genoemd. De naam Marijenkampen is genoemd naar
Marij van Essen, die hier grond bezat. De beekjes Wheer
en Reune, die Marijenkampen doorsneden zorgden vroeger
voor fikse overstromingen. Vanuit de kolonie Willemsoord
vestigden hier zich mensen die niet konden wennen aan
de strenge regels van de kolonie. Ze woonden, of beter
gezegd, ze verbleven in plaggenhutten en zo ontstond de
naam Huttenbarg/Huttenberg. Het was armoede troef (2).
.> Bij de eerste weg rechts, Ongeleg. Op deze weg blijven tot
aan de Oldemarktseweg. Fietspad rechts, richting Oldemarkt.
Iets verder is aan de linkerkant een zandpad, Molensteeg.
Vroeger heeft aan deze steeg een korenmolen gestaan.
Als je goed kijkt zie je een paadje, aangegeven op een
bord aan een boom, Wik’s Woud Wandelpad.

Het loopt naar de Mariakapel. Je kunt er naartoe lopen voor
een moment van bezinning en daarna de weg vervolgen.
.> Daarna eerste weg rechts, Boslaan. We fietsen langs zomereiken. Dan tweede weg links, Paasloregel. 25 m. na de
kruising is de grens aangegeven van Kolonie Willemsoord
d.m.v. twee betonnen paaltjes met opschrift.
We fietsen richting Het Dennenbos.
Voorbij de Dennenweg gaan we een weggetje naar links in,
daar zien we een bijzonder rond gebouw dat in de Tweede
Wereldoorlog is gebouwd om Nederlandse kunstschatten
op te slaan. Het wordt nog steeds gebruikt als depotruimte
van diverse musea. Tegenover dit complex is een vennetje
dat gedeeltelijk is dichtgegroeid (3).
.> We gaan weer terug naar de Paasloregel en vervolgen
onze weg naar de Oldemarktseweg. Fietspad links richting
Steenwijkerwold.
Zwembad ‘t Tolhekke is in 1968 gebouwd op de grens van de
gemeenten Steenwijkerwold en Oldemarkt, en gedeeltelijk
op grond van Het Heideveld.
.> Daarna eerste weg rechts, Basserweg. Bij de t-splitsing
rechts, Westenwold.
We zijn nu in de buurtschap Basse. Aan het begin van
deze weg heeft aan de rechterkant een school gestaan.
Het huis van het hoofd van de school staat er nog.
.> Bij de derde weg aan de linkerkant slaan we af, Geerdinge.
Aan de linkerkant van deze weg heeft Het Heideveld nog
gronden in haar bezit. We fietsen over een hoge stuwwal
met uitzicht over de polder van Gelderingen en het natuurpark De Weerribben.

We willen u er graag op attenderen dat
er ook twee wandelingen zijn uitgezet
van ongeveer 8,5 km.
Dit alles in het kader van het
200-jarig jubileum van Het Heideveld.
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.
VOOR MEER INFO

www.hetheideveld-steenwijkerwold.nl
CONTACT

info@hetheideveld-steenwijkerwold.nl

.> We fietsen naar de t-splitsing en gaan naar rechts, Voshoek.
Dit was vroeger een doodlopende weg naar een paar boerderijen en wat huizen. Tijdens de verkaveling, eind jaren ‘60
van de vorige eeuw, is deze weg doorgetrokken naar de
Hesselingendijk.
.> Bij de viersprong rechts, daarna, voor de brug, fietspad
links, rijden we langs het kanaal Steenwijk-Ossenzijl dat
in 1926-1934 gegraven is als ringvaart voor de waterhuishouding voor de nog te ontginnen polders, en als vaarweg
om de polders heen. Het is in 1934 opengesteld voor de
scheepvaart.
Vervolgens gaan we bij de Thijendijkse brug links, Thijendijk. Daarna eerste weg links, Thijlingerhof.
Een prachtige weg om te fietsen over stuwwallen die zijn
ontstaan in de voorlaatste ijstijd. Aan de rechterkant kijk
je over het Reunedal (Reune is een natuurlijke afwatering)
naar Steenwijkerwold en Gelderingen, en links naar de
polder van Gelderingen met prachtige houtwallen (4).
.> Daarna gaan we op de volgende kruising rechts, Hesselingendijk, en vervolgens eerste weg rechts, Gelderingen.
Gelderingen is de naam van de oude buurtschap. Lees bij het
monumentje van de Voorzienigheid het informatiebordje (5).
.> Voor het café gaan we rechts bij de R.K. kerk langs, om de
begraafplaats met klokkenstoel heen. Verharde weg volgen
tot t-splitsing rechts, Gelderingen.
Deze weg volgen door het centrum van Steenwijkerwold,
richting Witte Paarden (6 en 7).
.> Als wij het dorp uit fietsen gaan we na het plaatsnaambord
naar links, Zwarteweg. Bij de kruising de Steenwijkerweg
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oversteken. De weg Witte Paarden vervolgen tot aan het
spoor. Langs het spoor fietsen tot de ‘IJzeren brug.’ Deze
spoorbrug oversteken richting De Baars, Baarsweg. Nu zijn
we weer in het gebied van Het Heideveld. We komen bij
de splitsing Baarsweg en Koning Willem Alexanderlaan.
Hier is een bankje om even te rusten en een informatiebord van Het Heideveld. Tevens is er een monumentje
geplaatst in het kader van het 200-jarig bestaan van Het
Heideveld. Op deze plaats stond vroeger het schooltje van
Baars, alleen de onderwijzerswoning staat er nu nog (8).
Buurtschap Baars werd in de 19e eeuw nog aangeduid als
‘Grote Baars’, maar ook als ‘Baarshoeve’. De naam duidt op
een open gebied en komt van ‘baer’, wat bloot betekent.
Baars had van 1868 tot 1973 een eigen twee-klassige school.
.> Bij de eerste weg rechts, ‘t Goor, slaan we af.
Heb je rechts het mooie glooiende landschap ontdekt?
Ontstaan in de voorlaatste ijstijd, zo ook de Woldberg op
de achtergrond, ongeveer 25 m. hoog.
.> Bij de werkschuur van Staatsbosbeheer gaan we linksaf,
Brauweringen. Voor het einde van de weg rechts, aan de
rechterkant staat een woning en werkschuur van Het Heideveld (9). Daarna rechtsaf, Baarsweg volgen tot ANWB paddenstoel nummer 22170. Dan links, het fietspad volgen.
We rijden nu het bos in van ‘Heerlijkheid De Eese’.
Na 100 m. ligt een grafheuvel aan de rechterkant van het
fietspad. U kunt het zandpad inlopen. Na 200 m. is er op
de glooiende helling van de stuwwallen een heideveld met
nog enige grafheuvels en er staat een informatiebord.
U kunt hier de tijd nemen voor een kleine stop om te
genieten van deze mooie omgeving.
We gaan terug naar het fietspad en vervolgen onze weg.

8

9

.> Op de Woldweg aangekomen gaan we linksaf en fietsen
we langs de parkeerplaats voor bezoekers van het bos.
Voorbij een paar huizen komen we in het gebied van
Het Heideveld. Dit bos aan de rechterkant is vernoemd
naar een oud-burgemeester van Steenwijkerwold,
Mr. F.M. van Panthaleon Baron van Eck.
Na ongeveer 450 m. vindt u rechts bij een zandpad een
informatiebord van Het Heideveld en een prachtig pittoresk
vennetje, waar veel te genieten valt van verschillende
vogels, kikkers, libellen en ringslangen. Dit vennetje is
vernoemd naar de oud-thesaurier (schatbewaarder) van
Het Heideveld, dhr. Bertus de Boer.
.> We gaan weer terug naar de Woldweg en vervolgen deze
weg. Bij de kruising staat rechts een bord met opschrift
Mr. F.M. van Panthaleon Baron van Eck Bos. We gaan naar
rechts, Willem Alexanderlaan, richting De Pol.
Bij de eerste verharde weg gaan we linksaf, De Pol.
Aan de rechterkant van de weg is een Joodse begraafplaats
uit de tijd van de Kolonie van Weldadigheid in Willemsoord.
De Pol is, zoals de naam al aangeeft, een iets hoger gelegen
deel in een drassig gebied. Het is gesticht in 1820 door
de Maatschappij van Weldadigheid, speciaal bestemd voor
Joodse kolonisten. Vanaf die tijd werd de naam ‘Jodenpol’
of ‘Jodenhoek’ gebruikt. Zij stichtten hier een eigen
synagoge en begraafplaats. Van 1838 tot 1888 was hier
ook een Joodse school. De voormalige begraafplaats is een
gemeentelijk monument. Er rest nog een gedenksteen,
die aangeeft wat eens was.
.> We fietsen over De Pol en gaan de eerste weg links, bij de
flauwe bocht. Dit is een voormalig pingo, het Koningsveentje.
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Een klein stukje verder rechts is een oorlogsmonument (10).
De bemanning van het neergestorte vliegtuig is begraven
op de begraafplaats Vredehof (12).
.> We gaan weer terug naar De Pol, einde weg links.
Na een paar bochten zien we links het ‘Jodenveentje’
liggen. Vroeger werd deze pingo gebruikt als schaatsbaan
van de ijsclub van Willemsoord (11).
We vervolgen onze route, langs het Kerkhoflaantje.
Op begraafplaats Vredehof, bevindt zich een graf van de
Familie Stroink, er staat een monument ter gedachtenis
aan G.W. Stroink, oud-burgemeester van Steenwijkerwold
(1900-1939). Hij was tevens jarenlang voorzitter van
Het Heideveld. Onderdeel van het monument is een in
de verte turende persoon die uitdrukt ‘Wat dag wordt
aan de kim verwacht’ (12).
Aan het eind van het Kerkhoflaantje staat links een
informatiebord over het 200-jarig bestaan van de
Kolonie van Weldadigheid.

Uitgave Vereniging Het Heideveld, 2019 | Ontwerp Maria Heikens
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F I E T S R O U T E 30 KM

Op de fiets door
Het Heideveld

.> Daarna linksaf, het laatste stukje van de Koningin
Wilhelminalaan, richting Willemsoord, naar het
eindpunt Eetcafé De Steen.

We hopen dat u heeft genoten
van deze fietstocht en een indruk van
Het Heideveld heeft gekregen!
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IN HET KADER VAN HET 200-JARIG BESTAAN VAN
VERENIGING HET HEIDEVELD

