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Eetcafé De Steen
Steenwijkerweg 155
8338 LB WILLEMSOORD

.> Vanaf Eetcafé De Steen (1) gaan we rechtsaf, de Koningin
Wilhelminalaan in, het spoor over, onder de snelweg A32
door en dan de eerste weg rechts, de Kerkhoflaan in.
Het informatiebord (rechts) verwijst naar de prachtige gevel.
Wandelroute OOST

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.

Wij lopen langs de begraafplaats, waar zich het familiegraf
van voormalig burgemeester Stroink bevindt. Op het graf
staat een bijzonder monument. U vindt het als u door
het hek linksaf gaat. Ook staan er op de begraafplaats
majestueuze, monumentale beuken.
George Willem Stroink, oud-burgemeester van Steenwijkerwold van 1900 tot 1939, was één van de voorzitters van
Het Heideveld. De turende persoon op het grafmonument
verbeeldt de spreuk: ‘Wat dag wordt aan de kim verwacht’ (2).
.> We vervolgen de route over de Kerkhoflaan en komen
langs een renpaardenhouderij.
Aan het einde van de rechte weg zien we het Jodenveentje
liggen, vroeger diende dit als schaatsbaan van de ijsclub
van Willemsoord. Loop even de vissteiger op en lees het
informatiebord. De steiger is vernoemd naar dhr. Robaard,
voormalige voorzitter van Het Heideveld. Het veentje is
waarschijnlijk een pingo (3).
Pingo’s ontstonden ruim 10.000 jaar geleden aan de randen
van het smeltende pakijs en vormden meters hoge ijsheuvels. De ijskern groeide en drukte de grond omhoog en
opzij. Resultaat: een diep gat, gevuld met veen.
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.> We houden dezelfde weg linksaf gaand aan en lopen
langs een stacaravanterrein en slingeren zo door buurtschap De Pol.
De Pol is, zoals de naam al aangeeft, iets hoger gelegen
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 Joodse begraafplaats (5) is nu een
gemeentelijk monument. Er rest nog één gedenksteen,
die aangeeft wat eens was. De begraafplaats is iets verder
rechtdoor gelegen. U kunt er even naartoe lopen (200 m).
.> We volgen nu rechtsaf de weg, De Pol genaamd, en gaan
links bij een flauwe bocht.
Daar ligt opnieuw een waarschijnlijk voormalige pingo,
het Koningsveentje. Links en rechts van ons strekt zich
het gebied uit waarover Het Heideveld het rentmeesterschap voert. Een klein stukje verder vinden we rechts
in de berm een oorlogsmonument (6).
.> Voor het eerste huis links, lopen we linksaf een onverhard pad in. We steken de verharde Willem-Alexanderlaan over, dan een bospad in, langs ‘De Bosrand’, een
terrein voor stacaravans.
.> Wij gaan vervolgens het eerste brede bospad in en lopen
dit helemaal uit, tot een betonweggetje.
Hier zien we rechts een prachtig pittoresk vennetje, waar
veel in te beleven is, zoals verschillende soorten vogels
o.a. de dodaars, onze kleinste fuut-soort, libellen en
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ringslangen. Kortom zowel flora als fauna. Het vennetje
is vernoemd naar de voormalige thesaurier (iemand die
belast is met het beheer van de geldmiddelen) van Het
Heideveld, dhr. Bertus de Boer (7).

We willen u er graag op attenderen dat er
nóg een wandeling is uitgezet aan de westelijke
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.
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

.> Wij steken nu het betonweggetje over en lopen dan een
bospad in, langs de rand van het bos. We blijven rechtdoor
lopen en komen langs de kwekerij van Het Heideveld, links
van het pad gelegen. We komen nu op de verharde weg,
de Baarsweg, waar we rechtsaf gaan, om onze route te
vervolgen. Aan de linkerkant op de hoek staat boerderij
‘Bergzicht’ (zicht op de Woldberg).
Hebt u aan de linkerhand het mooi gelegen, glooiende
landschap ontdekt? Dit is ontstaan in de voor-laatste
ijstijd, zo’n 150.000 jaar geleden. Dit geldt ook voor de
Woldberg die, ca. 25 m. hoog, in de verte te zien is.
.> De wegen links gelegen, Brauweringen en ‘t Goor, lopen
we voorbij evenals de drie dubbele woningen.
Buurtschap Baars is genoemd naar de in het jaar 1340
genoemde Erve Baers, in de 19e eeuw nog aangeduid als
Groote Baars, maar ook als Baarshoeve. De naam duidt op
een open gebied (geen bos) en komt van ‘baer’ wat bloot
betekent. Baars had van 1868 tot 1973, in het zuidwesten
van de buurtschap, een eigen twee-klassige school. Het
meesters-huis is bewaard gebleven, de school niet (8).
De school stond tussen het schoolmeesters-huis en de
Prins Willem-Alexanderlaan.

www.hetheideveld-steenwijkerwold.nl
CONTACT

info@hetheideveld-steenwijkerwold.nl

.> We gaan nu rechtsaf de Prins Willem-Alexanderlaan in.
Op dit hoekje ziet u het jubileum monumentje van Het
Heideveld. Neem een momentje bij het monumentje voor
jullie zelf (4).
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.> Met frisse moed gaan we voorwaarts en bij het eerste
(half-verharde) pad, de Woldweg, slaan we linksaf. Dit pad
gaat over in een zandpad dat we rechtdoor blijven volgen.
Het hier op de hoek van deze kruising aan de rechter zijde
gelegen bosgebied is in februari 1989 vernoemd naar
burgemeester F.M. van Panthaleon van Eck (zie het bord).
.> Aan het eind van het zandpad, nemen we de verharde weg
rechtsaf, De Pol. Voor een klein bosje gaan we linksaf het
Koloniepad op. Dit is een half-verhard tot onverhard pad
en het loopt parallel aan de snelweg A32.
Bij het eerste huis links, is een bijzondere tuin aangelegd
‘de Kronkel’, een fantasietuin. De moeite waard om te gaan
bekijken (open van 1 mei tot 1 november, donderdag t/m
zondag, 10-17 uur). Er wordt een toegangsprijs gevraagd.
.> Eventueel genoten van de tuin, gaan we de Camping
’De Speulkoele’ voorbij, aan onze linkerhand, steeds maar
rechtdoor gaan we verderop voorbij aan een stacaravanterrein aan de rechterkant.
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WANDELROUTE
TEN OOSTEN VAN DE A32
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Wandelend door
Het Heideveld

.> Opnieuw aangekomen bij het Jodenveentje lopen we om
de paardenhouderij heen. Links gaan we, wederom op de
Kerkhoflaan, op het eind bij de t-splitsing linksaf het laatste
stukje van de Koningin Wilhelminalaan in, in de richting
van Willemsoord, naar het eindpunt Eetcafé De Steen.

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

