
OMMETJES
Het ommetje Langenbergerveld leidt u door 

een prachtig bosgebied en biedt zicht op 

historische boerderijen.  De route is deels 

een oud kerkenpad geweest.

Dit Ommetje is een initiatief van de 

Taakgroep Ommetjes Kerkenpaden Bathmen
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Praktische informatie

 Lengte wandeling 3 km

 Markering: groene 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 dienen aan de lijn gehouden te worden

 In Bathmen bestaan nog andere ommetjes die de oude 

kerkenpaden volgen; meer informatie op

 www.bathmen.nl/toerisme-recreatie/fietsen-en-wandelen
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Colofon:
Het ommetje Langenbergerveld 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.

ERVE LANGENBERG
Lopend over de Langenbergerweg zijn links op de 

kamp de erven Klein Bronsvoort en Nijeveld  te 

zien, met in de verte de erven De Dwarsfluit en  

Veldkamp aan de Braakmanssteeg; allen van oude 

oorsprong. Erve Langenberg (nr. 4) is een oude 

katerstede. Deze hoorde ooit bij de marke Dorth en 

Zuidloo en was verbonden met huize Dorth.
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Langenbergerveld   
3km
omgeving Bathmen (Gemeente Deventer)

Tussen de Zuidmars en de enken van  Zuidloo 

strekt zich van oost naar west een lange strook 

natuurgebied uit: ’t Langenbergerveld. Vroeger 

was dit een groot heidegebied; arme grond dus, 

die behoorde tot de marke Dorth en Zuidloo. 

Marken dateren van de Middeleeuwen, toen 

boeren onontgonnen stukken land gemeenschap-

pelijk in beheer namen. De grond werd gebruikt 

voor het steken van plaggen voor de enkbemes-

ting, het verzamelen van hakhout en  het houden 

van schapen. 

PINKWEVER
Volgens de verhalen zegt het woord iets over de naam. 

In 1857 werd een nieuw huis gebouwd, genummerd 

Zuidloo 49, en de eerste bewoner, Groot Wesseldijk, was 

wever van beroep. In 1966 is de Pinkwever herbouwd. De 

kruising hier was vroeger een zevensprong.  

HISTORISCHE BOERDERIJEN
Aan het eind van de Langenbergerweg en begin 

Bronsvoorderdijk staan oude boerderijen:  ’t Goor 

(van voor 1880), Nieuw Velderman (1938),  Klein 

Velderman (ca. 1723), Groot Velderman (1598) 

en  Denneboom (1720) . Van oudsher waren dit 

gemengde bedrijven.  Sommige boerderijen waren 

gewaarde erven. Gewaarde erven hadden aanspraken 

op het  gebruik van de gemeenschappelijke 

markegronden en bezaten stemrecht in de marke.  

Andere waren katersteden: boerderijen zonder 

stemrecht en met minder gebruiksrechten. 

ROESSINK
Roessink is gelegen aan 

de Langenbergerweg 7. 

Schuin daarachter staat 

een grote kastanjeboom. 

Eertijds stond op deze 

plek een huis,  genaamd 

erve Roessink. Het witte 

boerderijtje dateert 

van 1932.

BOSVIJVER
Het Langenberger 

landschapstype wordt 

gekenmerkt door 

zandbulten, ontstaan 

bij zandverstuivingen. 

Naaldhout overheerst, 

de grond is vrij schraal. 

Er zijn nog enkele 

jeneverbesstruiken in het bos aanwezig. 

Het gebied heeft echter veel te lijden gehad 

van de vele doorsnijdingen, met name door 

de aanleg van de A1 en het graven van de 

Schipbeek. Water verdween daardoor uit het gebied. Omdat 

er drinkwater voor de dieren nodig was, is er in 1970 een vijver 

gemaakt. Veel reeën en andere dieren komen hier om te drinken.

KRUISING KERKENPAD
Vanaf de Pinkwever liep de weg van buurschap Zuidloo 

naar Holten. Op de kruising bevindt zich rechts en links 

het voormalige kerkenpad van buurschap de Schoolt naar 

Bathmen. Deze weg wordt ook wel genoemd “Weg door 

de belten” of Langenbergerpad. Er zijn nog enkele andere 

kerkenpaden te zien, die door het bos, over de kampen en 

langs houtsingels hebben gelopen.

In de Tachtigjarige oorlog  had deze streek zo 

veel te lijden onder rondtrekkende soldaten -

groepen dat men, om weer over de nodige 

middelen te kunnen beschikken, markegrond 

moest verkopen.  In de loop van de 18e eeuw 

gingen sommige bezitters over tot bebossing.  

Later werden delen ontgonnen voor de akker -

bouw. In het Langenbergerveld stonden hutjes 

en kleine katersteden waar het arme deel van 

de bevolking huisvesting zocht. De armlastigen 

kregen steun van de diaconie.
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