
 
 

“HET GOLFPAD” 

Wandeling van ca. 5,4  km. om het golfpark en over het landgoed Weleveld 

 

1. Start: vanaf de parkeerplaats van Golfpark Weleveld. Bij de uitgang van het golfpark 
rechtsaf; volg het fietspad richting Albergen;  

2. Na het bruggetje over de Oude Bornschebeek meteen rechtsaf: volg de beek op de 
linkeroever; 

3. Na 200 m. ligt rechts aan de andere kant 
van de beek de golfbaan; vervolg de 
wandeling evt. op de weg tot  aan de 
brug:  steek deze brug NIET over, maar 
blijf de Oude Bornschebeek volgen op 
de linkeroever; 

4. Uiteindelijk komt u uit op een verharde 
weg: de Hertmerweg. (TIP: 100 m. links, 
achter de camperplaats ligt de boerderij 
van Rabo Scheele. Hier kunt u pauzeren 

met een heerlijk kopje koffie of genieten van andere streekproducten!). Vervolg wandeling: (Uiteindelijk komt u 
uit op een verharde weg: de Hertmerweg). Ga rechtsaf de brug over en volg het wandelpad aan de 
linkerkant van de Hertmerweg; 

5. Bij de T-splitsing oversteken en linksaf over het voetpad achter de bomen; neem NIET de flauwe bocht 
naar rechts maar loop rechtdoor op de onverharde Oude Bieffel; 

6. U passeert de plek waar vroeger links de havezate WELEVELD heeft gestaan. Hier 
staat ook de permanente expositie Middeleeuws Weleveld. Deze verhaalt over de 
oudste geschiedenis van het landgoed en geeft inzicht in de maatschappelijke 
verhoudingen in deze regio rond 1300. Volg nog steeds de Oude Bieffel tot aan de 
brug; 

7. Ga over de brug  over een tweede beek, de 
Bornsche Beek. Meteen na de brug 
rechtsaf het Welevelsevoetpad in; aan de 
linkerkant staat het Jachthuis waar de 
eigenaresse van landgoed Weleveld woont. Iets verderop staan 
rechts in het veld de twee ijzeren wolven van Weleveld, Welph en 

Louve; 
8. U komt uit op een verharde weg, de Hertmerweg. Deze oversteken en ga  linksaf op het wandelpad; 
9. Na ca. 100 m. rechtsaf. Dit is de Strootdijk. Volg deze ca. 340 m.  
10. Sla rechtsaf de Bruggemansweg in; 
11. Volg deze  Bruggemansweg tot aan de Bornsche Beek; 
12. Ga de brug over en sla meteen linksaf langs de beek tot aan de Kottermansweg; ga hier rechtsaf; 
13.  Steek na ca. 100 m. de (Bekkingvelder)weg over en ga linksaf via het nieuwe wandelpad aan de 

rechterkant langs Twente Buitensport; 
14. Ga door het hek: aan de rechterkant liggen de holes 7 , 8 en 9 van de golfbaan; volg het pad; bij de bosrand 

rechts aanhouden; 
15. Na ca. 100 m. linksaf richting de parkeerplaats bij het clubhuis-restaurant. Einde rondwandeling “Het 

Golfpad”. 
 
We hopen dat u genoten heeft van deze wandeling. U bent van harte welkom in ons restaurant! 
Stichting Golfpark Weleveld 


