TRUUS WIJNEN

Wandelen op de
Twentse Wallen

MEER DAN 1500 METER

DE FRISSE LUCHT IN!

HOOGTEPUNTEN OP HET PLATTELAND
13 BERGTOCHTEN VAN 8 TOT 18 KILOMETER

GEGARANDEERD

ONREGELMATIG
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ROUTE

A

KM

mper begonnen aan de
wandeling sta je al op de
Markelose berg, het hoogtepunt van
deze route. Met uitzicht op Markelo
zelf maar ook op de wijde omgeving
richting Rijssen. Op de andere flank
van de berg kun je in westelijke richting de ‘Televisietoren van Markelo’
zien.
In de Tweede Wereldoorlog was
Markelo door deze strategische
ligging een plek waar veel gebeurde.
Langs de route passeren we stille
getuigen van de oorlog: loopgraven
en gedenkplekken. We komen ook
langs een onderduikershol dat
tijdens de oorlog onontdekt is gebleven, vooral dankzij de medewerking
van de boeren in de omgeving. Er
zaten Joden en de plek werd dan
ook de ‘Jöddenkoel’ genoemd. Het
was een erg gewaagde plek voor
onderduikers want vlakbij lagen de
loopgraven van de Duitsers.
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Start bij VVV- agentschap Markelo, Goorseweg 1, Markelo
	Grand Café De Kroon, Taets van
Amerongenstraat 15. Open vrij
za zo vanaf 10.00 uur. Di wo do
vanaf 11.00 uur. Ma gesloten.
	Halverwege de route Theehuis
Hoestinkhof, Stationsweg 22a.
Vrij za zo open vanaf 12.00 uur.
Juni, juli aug ook do open.

P

	Buslijn 80 Goor – Holten, uitstappen bij bushalte ‘Gemeentehuis’.
	Burgemeester Beaufortplein,
Markelo

12 km
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-	Vertrek met de rug naar de VVV naar rechts, je loopt de Grotestraat in (iets
voorbij het kerkpleintje kun je naar rechts binnendoor steken naar Grandcafé
De Kroon).
- Loop door tot de 4-sprong en ga LA: Bergweg.
-	Negeer de Zonneweg naar rechts en ga vervolgens na passeren huisnr 36 RA:
richting Provinciaals Verzetsmonument. Je loopt nu richting de Markelose
Berg.
-	Negeer paden naar links. Asfaltweggetje wordt half verhard weggetje. Blijf RD
lopen: breed pad na passeren houten hek. Aan de linkerzijde zie je even later
een open plek met het Provinciaal Verzetsmonument Overijssel.
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Op deze wandeling op
meerdere plekken aan de
horizon te zien, ‘de televisietoren van Markelo’.
De markante plaats in het
landschap heeft hij sinds
1958 nadat in 1955 voor
de ondersteuning van
radio- en tv-signalen met
de bouw van de zendmast
was begonnen. Omdat
analoge signalen niet
meer nodig waren is de
toren in 2007 ingekort met
25 meter. In de toren zelf

kwam er door de nieuwe
technieken veel ruimte
vrij. Voor het invullen van
deze ruimtes waren er
genoeg ideeën, variërend
van appartementen of
een trouwlocatie tot een
planetarium met weerstation. Het bleven ideeën
die nooit ten uitvoer
werden gebracht want
medio 2007 moest KPN
de 24 hoge telecommunicatietorens in Nederland
verkopen nadat Nozema

was overgenomen. Tegenwoordige is de tv-toren in
eigendom van Alticom en
in gebruik als datacentrum.
In Madurodam staat een
miniatuurversie van de
toren. Kijk eens goed naar
de toren: er is enige gelijkenis met de Toren van
Pisa. Hij staat namelijk
een beetje scheef (25 cm
uit het lood).
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Tussen de bomen op
de Kattenberg loopt de
wandelroute langs andere
herinneringen aan de
oorlog en gaat een deel
van de tocht zelfs door
loopgraven.

1 	
		
-	Passeer weer houten hekjes en volg in een bocht het pad naar links. (In de verte
kun je de ‘Televisietoren Markelo’ zien.)
-	Bij een volgende bocht, bij bankjes en houten hekwerk, de route naar links
vervolgen.
-	Negeer vervolgens afslagen naar links en blijf RD lopen tot eind bij een breder
zandpad, bij bankje en bordje Landschap Overijssel, ga hier RA.
- Doorlopen tot klinkerweggetje en daar LA gaan.
- Het 1e pad, een akkerpad bij een routepaaltje, RA.
-	Aan het eind op verharde weg RA en al snel het 1e bospad weer LA, bij bordje
Voetpad.

6

2
		
- Je loopt nu op de Kattenberg.
-	Negeer de diverse zijpaden en blijf op hoofdpad
lopen.
-	Passeer hekjes en ga op het brede zandpad bij
routepaaltje U41 LA en direct weer naar links
langs houten hek een smal pad op, bij bordje
Eigen Weg. Dit paadje komt uit bij ‘de Dikke
Steen’.
-	Ga weer naar rechts richting breed zandpad en
steek deze RD over naar een smal pad bij hekje.
Ga – al snel – het 1e pad LA. Je passeert de
herdenkingsplek voor een neergestorte vliegenier. Het pad vervolgen. Bij het
infobord over een bomkrater de route naar rechts blijven volgen. Het pad gaat
over in een verdiept pad. Dit is een loopgraaf.
-	Negeer zijpaden en blijf rechtdoor lopen tot het infobord over de loopgraven.
Ga hier RA. Even later liggen aan weerszijden 8 grote keien.
-	In een bocht – met voor je diverse mountainbikepaden – met bocht mee naar
rechts en even verderop – ter hoogte van een paaltje met een blauw pijltje –
met bocht mee naar links.
- Op 3-sprong links aanhouden.
-	Passeer hekjes, steek mountainbikepad over, langs houten paaltjes en ga bij
de hekken van een paardenfarm naar rechts en vervolgens naar links naar de
verharde weg. Ga hier LA.
-	Aan het eind van de weg met bocht mee naar links en daarna RA de brug over
en direct weer LA: oeverpad langs Schipbeek of ga op het fietspad lopen.

ROUTE 11: MARKELOSEBERG - KATTENBERG - DE HULPE

7

Monument bij het Onderduikershol.

SCHIPBEEK
In de zuidelijk van de
plaats Markelo gelegen
Schipbeek zijn de laatste
jaren meerdere vispassages aangelegd. Vissen
kunnen weer door de hele

beek trekken en bovenstrooms paaien zodat de
visstand gaat verbeteren.
Ook zijn de oevers natuurlijker ingericht. Het maakt
dat het wandelen langs

deze Schipbeek - die trouwens ook aangewezen is
als ecologische verbindingszone - aangenaam.

5 
		
-	Volg de Ensinkgoorsdijk voor de verkeersweg
met een bocht naar rechts en hierna een bocht
naar links en steek de verkeersweg over: Loop
RD de klinkerstraat (Stokkummerweg) in.
-	Ter hoogte van huisnr 69 = net voor bord bebouwde kom Stokkum LA, wordt akkerpad.
-	Aan het eind het asfaltweggetje oversteken
naar graspad dat later langs rand bos gaat:
bordje opengesteld.
		

		

3

- Bij volgende brug LA op klinkerstraat.
-	Ga de 2e straat naar rechts: Welmersweg. Je passeert een fuchsiaboerderij
Het is de moeite waard om in de zomer even de tuin - die dan vol met fuchsia’s
staat - in te lopen.

4 
		
-	Aan eind van deze straat LA: Veldstadsweg. Deze smalle asfaltweg die later
overgaat in een klinkerstraat almaar RD volgen, negeer de Veldweg en even
later ook de Sligsweg naar rechts.
-	Aan eind op Ensinkgoorsdijk RA. Net voor de verkeersweg is links Theehuis De
Hoestinkhof gelegen (ingang aan de Wenninkweg.
STOKKUM
Niet ver van de Schipbeek
ligt in een agrarische
omgeving buurtschap
Stokkum. Je treft er nog
prachtige historische
boerderijen aan waarvan
enkele een monumentale
status hebben. Een deel
van Stokkum is aangewezen als beschermd
dorpsgezicht.
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-	RD blijven lopen en bij akker RA. Komt uit bij een 3-sprong van akkerpaden
(aan eind bosdeel), ga hier LA.
- Aan eind LA op asfaltweggetje en het 1e pad - bij grijs elektriciteitskastje - RA.
- Voor het hek van een woonhuis rechts aanhouden.
-	Ga het 1e pad bij bordje opengesteld Weldam en een bankje LA. 1e pad naar
rechts negeren en op splitsing het rechterpad blijven volgen. Negeer zijpaden
en blijf het hoofdpad RD volgen. Het pad loopt tussen 2 grote bomen door en
gaat voor een weiland met bocht naar rechts en komt uit bij een akker. Ga hier
LA.
- Aan eind, bij bankje, linksaf, hekje door. Je passeert even later een Mariakapel.

7 
		
-	Volg het pad met een bocht naar links en blijf nu almaar het pad dat langs rand
akkers loopt, RD volgen. Pad gaat langs een ijzeren hek en maakt daarna 2
bochten waarna het op een verkeersweg uitkomt, steek deze over en ga op het
trottoir RA.
-	Loop aan het eind van het trottoir/fietspad, ter hoogte van Café-Restaurant De
Haverkamp, schuin links de Stationsstraat in. Je passeert een molen, blijf straat
RD volgen. Volg aan het eind de straat met een bocht naar links en bij een
parkeerplaats naar rechts waarna je weer bij de VVV uitkomt.
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Zoals iedereen weet is niet alleen Amsterdam ruim bedeeld
met wallen. Ook in het oosten van ons land barst het van de
wallen. Stuwwallen wel te verstaan. In de voorlaatste ijstijd
ontstaan door het voortstuwende ijs. Duidelijk zichtbare
plooien en glooien in het landschap zijn het nog steeds
zichtbare gevolg. Op de Veluwe en de Sallandse Heuvelrug zijn
deze stuwwallen het duidelijkst te zien. Maar ook in Twente
wemelt het van de wallen. Namen als Apenberg, Kuiperberg,
Tankenberg of Austieberg beloven vergezichten zoals je die
alleen in het buitenland verwacht.
Truus Wijnen, Tukker in hart en nieren,
heeft al deze Twentse wallen beklommen
en de mooiste van deze wandeltochten
heeft ze in deze gids verzameld.
Geniet van fraaie vergezichten,
kronkelende bergpaden en diepe dalen.
En dat allemaal dichtbij huis in Twente.
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