
ommetjes
Een eeuwenoud boerenlandschap, afgewis-

seld met heidevelden, vennetjes en mooie 

kleinschalige bossen.

V
eldm

aat   9,6 km
 

Praktische informatie
	 Lengte	wandeling	9,6	km.	Er	is	een	verbindingsroute	

die	de	lengte	verkort	tot	ongeveer	5	km
	 Markering:	routepijlen	met	het	voetjeslogo
	 Waterdicht	en	stevig	schoeisel	wordt	aanbevolen
	 Honden	aan	de	lijn
	 Download	de	app	Ommetjes	in	Overijssel

	
Startpunt
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Bereikbaarheid

Auto: 
Veldm

aterstraat 61-63
7481 AD

 H
aaksbergen
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e parkeergelegenheid  

bij de Plus Superm
arkt 

O
penbaarvervoer:

w
w

w
.9292ov.nl

Colofon:
Het ommetje Veldmaat is een initiatief van de lokale ommetjeswerkgroep. 
Medewerking: Provincie Overijssel, Gemeente Haaksbergen, 
Met dank aan de grondeigenaren.

Schade melden? 
melding@routeok.nl, 0800-routeok 0f 0800-7688365, twitter: @routeok

grintenbosch
Omstreeks 1850 kocht de textielfabrikanten-
familie Jordaan hier een stuk heide, voormalige 
markegrond. Derk Jordaan was de oprichter 
van de textielfabriek Jordaan. Zijn zoon Hendrik 
verwierf het perceel en hij plantte het bos aan, 
inclusief de statige beukenlaan. Hij liet dit 
in de Engelse landschapsstijl aanleggen. Het 
bos werd in 2002 door de Stichting Leppink-
Postuma aan Natuurmonumenten geschonken.  
Voor meer informatie: 
www.natuurmonumenten.nl/grintenbosch
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Veldmaat 
9,6 km
Omgeving Haaksbergen (Gemeente Haaksbergen)

markepaal
Aan de Veldmaterstraat bevindt zich een grenspaal, ofwel 
markepaal: een relict uit de tijd van de marken. De paal van 
Bentheimer zandsteen werd in 1780 geplaatst om de grens 
aan te duiden tussen de gecombineerde marke Holthuizen-
Eppenzolder-Stepelo en de marke  Haaksbergen-Honesch

galgenslat
Het Galgenslat ligt aan de rand van het Buurserzand en 
bestaat uit heide en bos, met daarin een paar vennetjes 
(slat betekent ‘waterplas op de heide’). Sinds het midden 
van de 15e eeuw bevond zich hier een galg voor het 
voltrekken van executies. De galg heeft er tot ongeveer 
1800 gestaan. Met de komst van de Fransen in 1795 werd 
de rechtspraak anders ingericht en verloor de galg zijn 
functie.  

kikkerpoel
De eigenaar van deze grond heeft een nieuwe kikkerpoel 
gegraven. In deze buurt zijn meerdere poelen te 
vinden, ondermeer om de kleine watersalamander, 
kamsalamander en hopelijk in de toekomst ook de 
felgroene boomkikker een veilige plek te bieden.

het spoor
In 1884 werd de lokaalspoorweg Winterswijk - Hengelo, 
met vanaf Boekelo de zijtak naar Enschede,  aangelegd. De 
initiatiefnemers waren de textielfabrikanten, die het belang 
inzagen van een gemakkelijke toevoer van steenkolen uit het 
Ruhrgebied. Bijna alle lokaalspoorwegen zijn opgedoekt. Het 
lijntje Haaksbergen-Boekelo bleef over. Van eind maart tot 
en met oktober kun je nog wekelijks met de stoomtrein mee. 
Meer informatie op www.museumbuurtspoorweg.nl.  
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retentiegebied
Dit terrein, bestemd voor waterberging, is tevens 
multifunctioneel ingericht. Zo kunnen de kinderen zich 
met een pontje van de ene kant naar de andere trekken. 
Voorts is er een speciale oeverzwaluwwand met nestgaten 
geplaatst. In de zomer is het de hele dag een komen en 
gaan van zwaluwen. 

De Veldmaat ligt in het noorden van de gemeente 
Haaksbergen. Tot in de 17e eeuw was dit gebied 
woest en onherbergzaam. Eerst rond 1615 werd 
in het Stepelerveld een stukje grond ontgonnen 
om als weidegrond of hooimaat te dienen. Aldus 
kreeg deze ‘maat in het veld’ de naam ‘Veldmaat’. 
Na verloop van tijd ontstond hier een buurschap 
waarvan meerdere boerderijen deel uitmaakten. 
Met de bouw van de Bonifatiuskerk in 1934 
verschoof het centrum van de buurschap naar het 
zuiden en kwam het huidige kerkdorp De Veldmaat 
tot stand. 

nieuwe natuur
Een nieuw gegraven poel, ophopingen en een paadje 
met uitkijkpunt erlangs: een enthousiaste buurtbewoner 
heeft hier voor nieuwe natuur gezorgd! Hier kun je zien 
hoe natuur zich ontwikkelt. In de takkenrillen vliegen de 
winterkoninkjes en roodborstjes op zoek naar voedsel. 
Ook kleine zoogdieren vinden er een plek.

Het gebied dat we nu als De Veldmaat kennen 
lag vroeger in twee middeleeuwse marken: 
de marke van Holthuizen, Eppenzolder en 
Stepelo in het noordwesten en de marke van 
Haaksbergen en Honesch in het zuidoosten. 
In het gebied van een marke regelde een boe-
rengemeenschap het beheer van de gemeen-
schappelijke gronden, veelal heide en veen. 
De gebruiksrechten werden vastgelegd met 
zogenaamde waardelen. Alleen de eigenaren 
van de zogenaamde gewaarde erven hadden 
zeggenschap.

http://www.museumbuurtspoorweg.nl

