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Rondwandeling vanuit het dorp Markelo
De Markelose Berg (40m), daar begint het allemaal mee op deze route. Amper begonnen
aan de wandeling met start midden in de plaats Markelo en je staat al op genoemde berg
en kun je genieten van vergezichten. Door de strategische ligging was Markelo een plek
waar in de Tweede Wereldoorlog veel gebeurde. Langs de route stille getuigen,
loopgraven en gedenkplekken. De wandelpassages langs de Schipbeek en buurtschap
Stokkum zorgen voor de afwisseling.

Routebeschrijving
Nummers in de routebeschrijving komen overeen met de nummers op de routekaart die
gratis te downloaden is voor de abonnees van Wandelzoekpagina.
In de routebeschrijving staat LA voor linksaf, RA voor rechtsaf en RD voor rechtdoor.
Rp = routepaaltje van het Wandelroutenetwerk Twente
-------Vertrek met de rug naar de VVV naar rechts, je loopt de Grotestraat in (iets voorbij het
kerkpleintje kun je eventueel naar rechts binnendoor steken naar Grandcafé De Kroon).
Loop door tot de 4-sprong en ga LA: Bergweg.
Negeer de Zonneweg naar rechts en ga vervolgens na passeren huisnr 36 RA: richting
Provinciaals Verzetsmonument. Je loopt nu geleidelijk aan de de Markelose Berg op.
Negeer paden naar links. Asfaltweggetje wordt half verhard weggetje. Blijf RD lopen:
breed pad na passeren houten hek. Aan de linkerzijde zie je even later een open plek
met het Provinciaal Verzetsmonument Overijssel.
- (1) Passeer weer houten hekjes en volg in een bocht het pad naar links.
(In de verte kun je de 'Televisietoren Markelo' zien.)
Bij een volgende bocht, bij bankjes en houten hekwerk, de route naar links vervolgen.
Negeer vervolgens afslagen naar links en blijf RD lopen tot eind bij een breder zandpad,
bij bankje en bordje Landschap Overijssel, ga hier RA.
Doorlopen tot klinkerweggetje en daar LA gaan.
Het 1e pad, een akkerpad bij een routepaaltje, RA.
Aan het eind op verharde weg RA en al snel het 1e bospad weer LA, bij bordje Voetpad.
- (2) Je loopt nu op de Kattenberg.
Negeer de diverse zijpaden en blijf op hoofdpad lopen.
Passeer hekjes en ga op het brede zandpad bij routepaaltje U41 LA en direct weer naar
links langs houten hek een smal pad op, bij bordje Eigen Weg. Dit paadje komt uit bij 'de
Dikke Steen'.
Ga weer naar rechts richting breed zandpad en steek deze RD over naar een smal pad
bij hekje. Ga - al snel - het 1e pad LA. Je passeert de herdenkingsplek voor een
neergestorte vliegenier. Het pad vervolgen. Bij het infobord over een bomkrater de route
naar rechts blijven volgen. Het pad gaat over in een verdiept pad. Dit is een loopgraaf.
(De Kattenberg was in de Tweede Wereldoorlog van strategisch belang voor de Duitsers.
Vanaf het hoogste punt konden 7 bruggen over de Schipbeek in de gaten gehouden
worden. Destijds aangelegde loopgraven zijn bewaard gebleven.)
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Negeer zijpaden en blijf rechtdoor lopen tot het infobord over de loopgraven. Ga hier RA.
Even later liggen aan weerszijden 8 grote keien.
In een bocht - met voor je diverse mountainbikepaden - met bocht mee naar rechts en
even verderop - ter hoogte van een paaltje met een blauw pijltje - met bocht mee naar
links.
Op 3-sprong links aanhouden.
Passeer hekjes, steek mountainbikepad over, langs houten paaltjes en ga bij de hekken
van een paardenfarm naar rechts en vervolgens naar links naar de verharde weg. Ga hier
LA.
Aan het eind van de weg met bocht mee naar links en daarna RA de brug over en direct
weer LA: oeverpad langs Schipbeek of ga op het fietspad lopen.
- (3) Bij volgende brug LA op klinkerstraat.
Ga de 2e straat naar rechts: Welmersweg. Je passeert een fuchsiaboerderij (het is de
moeite waard om in de zomer even de tuin - die dan vol met fuchsia's staat - in te lopen).
- (4) Aan eind van deze straat LA: Veldstadsweg. Deze smalle asfaltweg die later overgaat in
een klinkerstraat almaar RD volgen, negeer de Veldweg en even later ook de Sligsweg
naar rechts.
Aan het eind op RA.
Net voor de verkeersweg is links Theehuis De Hoestinkhof gelegen (ingang aan de
Wenninkweg.
- (5) Volg de Ensinkgoorsdijk voor de verkeersweg met een bocht naar rechts en hierna een
bocht naar links en steek de verkeersweg over: Loop RD de klinkerstraat
(Stokkummerweg) in.
Ter hoogte van huisnr 69 = net voor bord bebouwde kom Stokkum LA, wordt akkerpad.
Aan het eind het asfaltweggetje oversteken naar graspad dat later langs rand bos gaat:
bordje opengesteld.
Op het punt waar het een bospad wordt ligt aan de rechterkant (wat verscholen achter
bosschage) het Onderduikershol StokkumerEs.
- (6) RD blijven lopen en bij akker RA. Komt uit bij een 3-sprong van akkerpaden (aan eind
bosdeel), ga hier LA.
Aan eind LA op asfaltweggetje en vervolgens het 1e pad - bij grijs elektriciteitskastje - RA.
Voor het hek van een woonhuis rechts aanhouden.
Ga het 1e pad bij bordje opengesteld Weldam en een bankje LA. 1e pad naar rechts
negeren en op splitsing het rechterpad blijven volgen. Negeer zijpaden en blijf het
hoofdpad RD volgen. Het pad gaat voor een weiland met bocht naar rechts en komt uit bij
een akker. Ga hier LA.
Aan eind, bij bankje, linksaf, hekje door. Je passeert even later een Mariakapel.
- (7) Volg het pad met een bocht naar links en blijf nu almaar het pad dat langs rand akkers
loopt RD volgen. Uiteindelijk kom je dan uit op een verkeersweg. Steek deze over en ga
op het trottoir RA.
Loop aan het eind van het trottoir/fietspad, ter hoogte van Café-Restaurant De
Haverkamp, schuin links de Stationsstraat in. Je passeert een molen, blijf straat RD
volgen. Volg aan het eind de straat met een bocht naar links en bij een parkeerplaats
naar rechts waarna je weer bij de VVV uitkomt.

Praktische informatie
Start bij VVV- agentschap Markelo
Adres: Goorseweg 1, 7475 BB Markelo
Afstand
13 ½ km
Horeca
nabij start in Markelo: Het Wapen van Markelo (open vanaf 11.30 uur) + Grand Café De
Kroon (open vanaf 10.00 uur), Taets van Amerongenstraat 15.
Halverwege de route Theehuis Hoestinkhof, Stationsweg 22a. Vrij za zo open vanaf
12.00 uur. Juni, juli aug ook do open.
Openbaar vervoer
buslijn 80 Goor - Holten, uitstappen bij bushalte 'Gemeentehuis'.
Achtergrondinformatie
In de zuidelijk van de plaats Markelo gelegen Schipbeek zijn de laatste jaren meerdere
vispassages aangelegd. Vissen kunnen weer door de hele beek trekken en
bovenstrooms paaien zodat de visstand gaat verbeteren. Ook zijn de oevers natuurlijker
ingericht. Het maakt dat het wandelen langs deze Schipbeek - die trouwens ook
aangewezen is als ecologische verbindingszone - een prettige bezigheid is. Niet ver van
de Schipbeek ligt in een agrarische omgeving het buurtschap Stokkum. Je treft er nog
prachtige historische boerderijen aan waarvan een enkele een monumentale status heeft
gekregen. Een deel van Stokkum is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. De aan
het begin van de wandelroute gelegen Markelose Berg alsmede de Kattenberg zijn
kleinere gebieden die voornamelijk uit naald- en loofhout bestaan. Op eerstgenoemde die in eigendom is van het Landschap Overijssel - staat het door bomen omgeven
indrukwekkende Overijssels Verzetsmonument 1940 - 1945. Tussen de bomen op de
Kattenberg loopt de wandelroute langs andere herinneringen aan de oorlog en gaat een
deel van de tocht zelfs door loopgraven. Het maakt dat deze ten zuiden van Markelo
lopende wandeling niet alleen een wandelingen vol historische indrukken is maar waar
ook ruimschoots natuur ervaren kan worden.

Truus Wijnen, Tukker in hart en nieren, heeft al de Twentse wallen beklommen en de
mooiste van deze wandeltochten heeft ze in de wandelgids 'Wandelen op de Twentse
Wallen'. Deze wandelgids is uitgegeven bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig
(www.gegarandeerdonregelmatig.nl).

