
Dit Ommetje is een initiatief van de 

Taakgroep Ommetjes Kerkenpaden Bathmen
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 Lengte wandeling 11 km

 Markering: gele routepijlen met het voetjeslogo

 De route is niet geschikt voor rolstoelen vanwege on-

verharde paden

 Waterdicht en stevig schoeisel wordt aanbevolen 

 Honden mogen helaas NIET mee op deze wandeling 

 In Bathmen bestaan nog andere ommetjes die de oude 

kerkenpaden volgen; meer informatie op 

www.bathmenpromotie.nl

Colofon:
Het ommetje Du�elroute is een initiatief van de taakgroep Ommetjes 
Kerkenpaden Bathmen, met steun van de Stichting Promotie Bathmen,  
de Oudheidkundige Kring Bathmen, de Provincie Overijssel en Stichting 
IJssellandschap.

landgoed dorth
Huis Dorth, waarvan al in 1311 melding werd 

gemaakt, is bewoond geweest door het geslacht 

Van Heeckeren en vele anderen. Enkele van 

hen zijn in de grafkelder onder het koor van de 

kerk te Bathmen begraven. In 1928 liet Baron 

Huyssen van Kattendycke het huidige huis 

verrijzen. Het landgoed is in 1986 toegevoegd 

aan Natuurmonumenten. Een stuk land tegen 

het bos heeft de naam Het Peerdenstuk, 

ontleend aan een groot gat, dat door boeren in 

de Napoleontische tijd was gegraven om hun 

paarden te verbergen. 

6

ommetjes
Op de grens van Overijssel en Gelderland 
wandelt u langs historische boerderijen 
en door de bossen van het landgoed Dorth.

Duffelroute   11 km



Duffelroute 
9 km
omgeving Bathmen (Gemeente Deventer)

Tijdens de wandeling komen we twee beken tegen: 
de Zaalbeek en de Dortherbeek. De Zaalbeek 
ontspringt in de Lène en voedt het gebied van het 
Dortherbos. De Dortherbeek vindt zijn oorsprong 
in het moerassige gebied tussen Markelo en 
Diepenheim. In de loop van de tijd zijn de beken 
gekanaliseerd. Als gevolg van grensgeschillen 
tussen Gelre en de bisschoppen van Utrecht en 
Munster is de Dortherbeek ook meermalen verlegd. 

zandpaden
In het verleden waren er in dit gebied uitsluitend 
zandwegen. Ook de Veldkampsteeg was een zandweg. In 
deze streek liep een kerkenpad over de enk van Boer in  
‘t Hof, om via katerstede De Schipper, erve De Plas en het 
Lepperspaadje bij de Bathmense kerk uit te komen. Tot 
60 jaar geleden waren hier wel twintig grote en kleine 
boerenbedrijven aanwezig. Nu zijn ze op één hand te 
tellen!

de blankenadijk
De Blankenadijk: een zandweg temidden van 
veldgronden, heide en dennen. In dit deel van Zuidloo 
wordt rundvee gehouden. De Blankenadijk dankt zijn 
naam aan de havezathe Blankena.  Een deel aan de 
rechterkant van het betonpad heet het Oelengoor 
en we lopen nu over een stuk toegangsweg van de 
havezathe. Halverwege paseren we de grens van 
Overijssel en Gelderland, namelijk de Dortherbeek.

erve brooks
Erve Brooks of Broekhuis is een van de oudere 
boerderijen in Zuidloo. Thans is het niet meer in gebruik 
als agrarisch bedrijf, al is er nog wel een oud rond 
karnhuis aanwezig. De karnmolen in het karnhuis is 
een soort rosmolen, bestaande uit een verticale spil, 
waarboven een groot tandwiel is bevestigd. Aan de spil 
zit een trekboom voor het karnpaard. Tegenover Brooks 
ligt een hoog stuk land, dat ‘t Gorgel wordt genoemd.

erve littink
Erve Littink stamt uit circa 1550, evenals de 
andere boerderijen rond de Boersenk. In 1854 behoorde Erve 
Littink tot de grotere boerderijen met de meeste financiële 
draagkracht. Vanaf 1765 is het een eigen bezit, daarvoor was het 
in bezit van het Deventer Sint Elizabethsgasthuis. Thans heeft 
het niet langer een agrarische functie. 

rondje boersenk
Aan de randen van de Zuidlooërenken staan de oudste 
agrarische nederzettingen. Akkerland, groengronden 
en water kwamen hier bijeen. De Boersenk voldoet ook 
heden nog aan deze situatie. Het cirkelvormige gedeelte 
van de Boersenk vormt als het ware de kom van het 
vroegere Zuidloo. Alle oude Zuidlooër erven liggen er 
omheen of vlakbij. 

De omgeving van De Duffel wordt verbonden 
aan boerderijen van Wierdman en Klaos in ’t 
Hof. Duffel komt van Duffra en betekent plaats 
aan het water. Meer perceelsnamen hier zijn 
Roemaat (ruwe maat), de Boslène (Boslaan), 
Loobusse (Loolaan) en het Nieje (het nieuwe).
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