
Dit Ommetje is een initiatief van de 

Taakgroep Ommetjes Kerkenpaden Bathmen
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 Lengte wandeling 8,5 km 

 Markering: paarse routepijlen met het voetjeslogo 

 De route is niet geschikt voor kinderwagens en 

rolstoelen vanwege de onverharde en smalle paden 

 Waterdicht en stevig schoeisel wordt aanbevolen

 Honden kunnen helaas niet mee in verband met 

verstoring en risico op verspreiding van ziekten

 In Bathmen bestaan nog andere ommetjes die de oude 

kerkenpaden volgen; meer informatie op 

www.bathmenpromotie.nl

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

erve dwars�uit
Namen van oude erven zijn soms afgeleid van de 

vroegere vorm van het perceel. Oorspronkelijk was 

erve Dwarsfluit een smalle reep land in de vorm 

van een fluit en droeg het de naam Fluite. Latere 

perceelsverhoudingen leidden tot de huidige 

naam. Het erf bevindt zich op de Klokkenkamp. In 

de Middeleeuwen was dit een kerkelijk goed en 

mogelijk was de opbrengst van het land bestemd 

voor de bediening en het onderhoud van de 

Bathmense torenklok.

6

Z
u

id
lo

o
ër b

o
eren

ro
u

te 
8,5 km

ommetjes
Het ommetje Zuidlooër boerenroute leidt 
u door een prachtig Sallands
coulisselandschap, hoofdzakelijk gelegen
in de buurtschap Zuidloo. Geniet van de
glooiende akkers, groene weilanden en
authentieke boerenerven.



Zuidlooër boerenroute   
6,5km
omgeving Bathmen (Gemeente Deventer)

De buurschap Zuidloo omvat het zuidoostelijke 
deel van de gemeente Bathmen en vormde het 
oostelijke deel van de vroegere marke van Dorth 
en Zuidloo. Marken zijn ontstaan in de Middel-
eeuwen, toen boeren onontgonnen land in 
gemeenschappelijk beheer namen. 

varkensdijk 
De Varkensdijk is deels een oud 
kerkenpad geweest voor de 
bewoners uit buurschappen 
Zuidloo en de Schoolt. Het 
is nog een restant van de 
zandwegen door de omgeving 
van Zuidloo naar Dortherhoek.  
Vroeger werd dit pad ook 
gebruikt voor het drijven van 
varkens (zeugen) naar de beer 
bij een andere boer.

de blankena
Voor 1520 werd op deze plek een havezate gebouwd 
door de heer van Dorth. De oprit is nog te zien vanaf 
de Blankenadijk naar de Kasteelweg. De havezate was 
een ridderlijk goed en het eigendom ervan gaf recht tot 
zitting in de Staten van Overijssel. Na de Reformatie 
echter werd aan katholieke eigenaren dit recht ontzegd. 
Bijzonder was dat in 1764 reguliere priesters er de mis op 
mochten dragen.

boersenk 
De Boersenk was vroeger de Brink van Zuidloo.  Een 
aantal boerderijen dateert al van voor 1500.  Dit zijn de 
erven Boer in ’t Hof en Klaas in ’t Hof (vroeger samen Hof 
te Zuidloo genoemd), De Rosse, Blankena, Brooks, Littink, 
Noaberhuus, Groot Oonk en Klein Oonk. Sommige 
daarvan waren gewaarde erven. Een gewaard erf had 
aanspraak op het gebruik van de gemeenschappelijke 
markegronden en bezat stemrecht in de marke.

de enken van zuidloo
Tussen de heidegronden van het Langenbergerveld en de 
groengronden langs de Zaalbeek lagen de enken van Zuidloo, 
waar gewassen werden verbouwd. Op de heidegronden liepen de 
schapen. De katerstede Kleine Schipper (1749) ligt net op de rand 
van dit heidegebied. De groengronden dienden als hooiland en 
voor het weiden van vee. 

lepperspaadje
Het Lepperspaadje was een smal pad en liep vroeger van 
de huidige Marsdijk naar katerstede de Oude Lepper aan de 
Steginksweg. Eind 19e eeuw behoorde de katerstede aan de 
diaconie van Bathmen.  Katerstede is een benaming voor een 
kleine boerderij zonder eigendomsrechten, ofwel een keuterboer. 
Rechts zien we erve ’t Hul, al in 1598 vermeld als katerstede in de 
marke Dorth en Zuidloo.  Het pad is verdwenen door de aanleg 
van de A1. Het overige deel heet nu de Leppersweg. Aan het einde 
van de Leppersweg vinden we erve Plasman of De Plas.

Zuidloo is altijd een agrarisch gebied geweest. 
De historische ontwikkeling van de buurschap 
en het ontstaan van de boerderijen hangt dan 
ook nauw samen met de geschiktheid van 
het landschap voor akkerbouw en veeteelt.  
Met plaggenbemesting op de enken werd 
al in de 11e eeuw begonnen . Oorspronkelijk 
waren enken gemeenschappelijke 
akkerbouwgronden, die werden bemest 
met een mengsel van heideplaggen en 
schapenmest. Tot laat in de 19e eeuw werd 
hiermee doorgegaan. Daarna deed kunstmest 
zijn intrede. Van oudsher zijn hier overwegend 
gemengde bedrijven te vinden. 
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