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OMMETJES
7
1

START

De Hoeve genoemd. Beleef de ontwikkelingen van het dorp door de jaren heen.

3
2

U kunt het ommetje ook lopen via de App ‘Wandelen

6

Markering: Oranje routepijlen met voetjeslogo (6 Km).



Sint Isidorushoeve, in de regio kortweg

4

Lengte wandeling: 6 km, extra lus van 1,5 km.



het afwisselende landschap van het dorp

5



De Vier Marken 6km

Praktische informatie

Het ommetje De Vier Marken leidt u door

in Overijssel’.
De route is op delen niet geschikt voor kinderwagens

Startpunt

Naast de RK Kerk in Sint



Isidorushoeve (TIP).

Openbaar vervoer

Vanaf busstation Haaksber-



gen, Lijn 97 naar Goor, halte

Centrum (St. Isidorushoeve).

Vanaf NS station Goor, lijn 97

naar Haaksbergen halte

Centrum (St. Isidorushoeve).

Foto’s: Nick Put
Vormgeving: Studio Marjolein Meijer

Auto

Colofon
Het ommetje is een initiatief van de wandelwerkgroep St. Isidorushoeve en
het Dorpsarchief. Ondersteuning en medewerking is verleend door gemeente
Haaksbergen, Landschap Overijssel, de Provincie Overijssel, vrijwilligers en
grondeigenaren.

Provinciale weg N347 volgen

Landschap Overijssel, www.landschapoverijssel.nl.



U kunt de ommetjes ook vinden op de website van

tot op de rotonde in Sint

Honden dienen aan de lijn gehouden te worden.



Isidorushoeve.



Parkeren

Waterdicht en stevig schoeisel wordt aanbevolen.

Naast de RK Kerk is voldoende

wanneer u iets moet afwijken van de hoofdroute.




en rolstoelen. Er zijn aangepaste wegen aangeduid

gratis parkeergelegenheid.



De Vier Marken 6km

5

+ een extra lus van 1.5 km

Sint Isidorushoeve, Gemeente Haaksbergen, Overijssel

1

VelDSChuur
Veldschuren werden gebouwd op afgelegen weiden om

RK Kerk

beschutting te bieden aan het vee. Deze schuur had echter

De Rooms Katholieke Isidoruskerk is het middelpunt van het dorp

een ander doel. Niet om vee te stallen, maar een auto.

De Hoeve. Rond deze kerk is het dorp in 1927 ontstaan. Naast de

De toenmalige eigenaar was zuinig op zijn eerste auto.

kerk is in 2015 een ontmoetingspark aangelegd voor en door de

Hij ging liever lopend of ﬁetsend langs de modderige

inwoners van De Hoeve.

zandweg naar zijn erf dan dat er modderspatten op zijn

2

automobiel zouden komen.

RioolWaterzuiVerinG
De zuiveringsinstallatie is gebouwd in 1988 en gerenoveerd in 2012.
Het afvalwater wordt gezuiverd volgens het principe: “Oxidatiesloot”,

De Hoeve is een kerkdorp dat is ontstaan rond de in

waarbij bacteriën de organische stoffen afbreken. In bassins krijgt

1927 gebouwde Rooms Katholieke Isidoruskerk.

het water een bepaalde stroomsnelheid en gelijktijdig wordt er lucht
ingeblazen zodat bacteriën optimaal hun werk kunnen doen.

Rond het dorp liggen vier marken, te weten Eppen-

Na zuivering wordt het schone water geloosd op de Bolscherbeek.

zolder, Stepelo, Boekelo en Holthuizen. Tijdens dit
ommetje kom je in alle vier de marken. Onderweg
komt je langs 2 markepalen. De markepaal Boekelo/

3

WeDeropBouW BoerDeriJen
In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog ging de boerderij op het

Holthuizen stamt uit 1792, deze paal geeft de grens

erve Boonk na beschietingen in vlammen op. Men vermoedde dat Duitse

aan tussen de marken Boekelo en Holthuizen. Grens-

soldaten er zich schuil hielden. Het landelijk Bureau Wederopbouw

geschillen waren vaak aanleiding tot twisten tussen
de marken. Door dergelijke stenen palen te plaatsen,
welke voor de helft waren ingegraven, was er geen
misverstand meer mogelijk.

6

KÖtterBoS
Oorspronkelijk behoorde het Kötterbos tot de

Boerderijen was verantwoordelijk voor de herbouw. Het stimuleerde de

markegronden van de marke Holthuizen.

regionale vormgeving van de nieuwbouw, maar met ruimte voor een

Bij de bouw van de kerk (1927) werd hier zand

moderne bedrijfsvoering. In de gevel is een steen geplaatst met een leeuw

afgegraven en met kiepkarren naar de bouwplaats

op reizend uit vlammen en een jaartal. Erve Boonk is in 1947 herbouwd

vervoerd om het terrein ruim 1 meter op te hogen.

onder architectuur van G.H. Hartgerink uit Haaksbergen.

Vanaf 1966 namen ronkende motoren bezit van
het terrein. Nu is het een ofﬁcieel motorcross-

De BolSCherBeek – “BlauWe Bekke”

4

De beek ontspringt oostelijk van Haaksbergen en

ErVen WitBreuk, PolMan en Kotte

stroomt in noordwestelijke richting langs De Hoeve

Als u over de weides kijkt ziet u drie

en Hengevelde bij Goor in het Twentekanaal.

erven liggen. Deze drie erven kennen

Ten tijde van de textielindustrie kreeg het beekwater

een lange voorgeschiedenis. Het waren

door gebrekkige zuivering nogal eens een andere kleur

domeingoederen van de Heren van Ahaus en

als er verfwater werd geloosd. In de volksmond werd

zijn in 1449 verkocht aan het bisdom Utrecht.

dan ook gesproken over de “Blauwe Bekke”.

In 1528 waren ze eigendom van Karel V,

In 2015 is er een Zwaluwwand in de Bolscherbeek aan-

Heer van Overijssel, waarna het Provinciale

gebracht. Dit is gedaan op initiatief van de inwoners.

goederen werden. Begin 19e eeuw kochten de
huurders hun gehuurde erf. Afstammelingen
wonen en werken er nog.

terrein. Er wordt getraind en er worden nationale
wedstrijden in diverse klassen verreden.

