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Rondwandeling omgeving Herikerberg
De bij het vertrekpunt gelegen historische Herberg De Pot is meteen al een
bezienswaardigheid. In deze - aan de voet van de Herikerberg gelegen herberg kwamen
ooit vermoeide reizigers tot rust van de zware reis over oude Hessenweg, de
handelsroute tussen Deventer en Münster. Werp een blik naar binnen in het café waar al
meer dan 150 jaar alles hetzelfde is gebleven: een ouderwetse boerenkeuken waar
letterdoeken en jachttaferelen aan de muur pronken en de sfeer van vroeger terug te
vinden is. Om daarna met goede moed de wandeling rond en over de Herikerberg te
starten.
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
- Start
Vertrek vanaf de ingang van Herberg De Pot naar de straat en sla rechtsaf.
Op de 4-sprong RD: Potdijk
1e weg RA: Beukenlaantje. Verharde weg gaat over in zandweg ga dan het 1e pad LA:
fietspad.
Aan het eind RA.
Je komt uit bij een verkeersweg, deze oversteken en op het fietspad LA.
Blijf doorlopen tot net voor een bosdeel, ga hier RA: licht stijgend akkerpad.
- (1)
- Volg pad op een gegeven moment met bocht naar rechts en ga vervolgens het 1e pad
LA.
Aan het eind, op bredere zandweg, LA.
Aan het eind op klinkerweg RA en na het passeren van huisnr 12 linksaf gaan, langs
houten hekje het weiland pad oplopen. Steek nu vervolgens de weilanden over en
passeer uiteindelijk 4 houten hekjes. Bijna aan het eind moet je iets naar links laveren om
het laatste houten hekje te vinden.
Je komt uit op een halfverharde weg met fietspad, hier RA.
Voor je
- in het bos
- zijn enkele grafheuvels. Deze prehistorische rustplaatsen zijn eind vorige eeuw
gerestaureerd. Zie ook het infobord.
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Voor een bezoek aan Theeschenkerij Rohaan ga je hier LA, na 250m ligt aan de
linkerzijde de theeschenkerij.)
Aan het eind van deze weg, net vóór het punt waar je op de klinkerweg (Stokkumerweg)
komt, naar links gaan: zandweg bij herdenkingspaneel.
- (2)
- Aan het eind LA en vervolgens het 1e pad weer RA.
Je loopt langs een heideveldje, volgt aan eind van dit veldje het hoofdpad met bocht naar
rechts en links en blijft vervolgens het hoofdpad volgen waarna je aan het eind uitkomt op
een breder bospad, Ga hier LA.
1e pad RA en vervolgens weer 1e pad LA (is op het punt waar rechts een hek staat).
Het pad waar je nu op loopt gaat even later langs een bomenrij. Ter hoogte van een
bankje het pad naar links negeren en vervolgens na 40 meter het pad met een bocht naar
rechts vervolgen.
Aan eind LA waarna je op een gegeven moment bij een verkeersweg uitkomt
- (3)
- Voor een bezoek aan de Landgoedhotel De Herikerberg hier LA gaan. Na ong 400m is
ad linkerzijde het hotel.
Steek verkeersweg over en ga op fietspad RA en al snel weer linksaf een hekje door.
Blijf nu steeds rechtdoor lopen op het grassige bospad tot het uitkomt bij een schuine 4sprong op een open deel met voor je opslagtanks (waterwinning).
Hier ga je LA waarna je uitkomt bij de Belvedère (bij een bankje en een informatiepaneel).
De 10 meter hoge Belvedère staat op het hoogste punt van de Herikerberg (46.6 meter).
Dit wordt ook wel de Galgenbelt genoemd. Er werden ter dood veroordeelden
terechtgesteld (in de middeleeuwen). Alvorens ze daar werden begraven bleven de lijken
eerst wekenlang hangen om af te schrikken.
- (4)
- Ga ter hoogte van de Belvedère RA.
Aan eind (voor ijzeren hek van Waterwingebied) RA: breed zandpad.
Aan eind (met voor je een smaller mountainbike-/bospad) ga je LA.
Na passeren huis (staat rechts) het pad naar links nemen: je passeert dan een hekje:
(pad langs de flanken van de Herikerberg). Dit pad geruime tijd blijven volgen. Dit pad
komt uiteindelijk
- net nadat het een mountainbikepad is gekruist
- uit bij een weiland waarna je de route met een bocht naar rechts vervolgd en je op een
breder zandpad loopt.
Ga op een 3-sprong LA en vervolgens weer het 1e pad LA: bij Rp-U23.
- (5)
- Op 4-sprong van bredere zandpaden RD.
Negeer het 1e pad naar links bij paaltje met gekleurde pijtjes en ga even daarna RA:
bospad bij houten afslagboom en bordje Opengesteld Weldam.
Blijf nu het smalle bospad volgen (negeer afslagen) tot het na enkele vage bochten
uitkomt op een ietwat verdiept liggend smal bospad. Ga hier RA.
Ga het 1e pad LA, bij geel bordje VVV.
Negeer hierna weer diverse smalle zijpaden en blijft doorlopen tot het punt waar op een
open plek aan de linkerzijde een bankje staat, neem hier het pad schuin naar rechts. Je
loopt dan even later om een grote zandkuil/afgraving (leemkuil) heen.
Aan het eind LA en direct weer RA.
Je komt na het passeren van een houten slagboom) uit op een bredere zandweg waar je
LA gaat. In dit deel van de Herikerberg ligt ook het motocrosscircuit.
Al sinds 1932 is de Markelose Motorclub 'Ons Genoegen' actief met het organiseren van
motorevenementen op wereldniveau. Bekend is de club door haar legendarische circuit
op de Herikerberg waar door de jaren heen meerdere grotere wedstrijden hebben
plaatsgevonden.

'Ons Genoegen' is ondertussen dan ook de club met de grootste geschiedenis in het WK
Motorcross.
Op 4-sprong van brede zandpaden RA waarna je uitkomt op weer een 4-sprong met
verharde weggetjes, hier ga je LA: Herikeresweg.
- (6)
- Volg de weg met een bocht naar links en ga na 75m RA het bospad op. Voor je zie je in
het bos een groen ijzeren hekwerk. Na passeren van dit hek kom je uit bij een weiland, let
op, steek nu het mountainbikepad over naar het wandelpad dat net voor het prikkeldraad
van het weiland loopt, ga daar naar links en dan direct met de bocht naar rechts. Dit is
een pad dat min of meer langs de weilandrand blijft lopen (neem dus niét het
mountainbikepad).
Dit smalle bospad komt uit bij een bredere zandweg deze RD oversteken: bord Ommetje.
- (7)
- Pad nu almaar volgen. Pad gaat ter hoogte van een weiland met een bocht naar links
en komt uiteindelijk uit bij een verhard weggetje. Ga hier RA.
Nu doorlopen tot je uiteindelijk weer uitkomt op de 4-sprong bij Herberg De Pot, het
startpunt van deze route.
Praktische informatie
bij Herberg De Pot
Adres: Potdijk 9, 7475 SL Markelo
Afstand
Rondwandeling van 12 km
Horeca
bij start (Herberg De Pot, open di t/m vrij vanaf 16.00 uur za en zo vanaf 11.00 uur. Bij De
Pot kan niét gegeten worden) en halverwege ligt op zo'n 400 m van de route
Landhuishotel en bistro Herikerberg.
Openbaar vervoer
vanaf treinstation Goor buslijn 80 >> Holten, halte Herikerberg Hessenheem en dan naar
startpunt lopen (actuele route-info bij 9292)
Honden
aangelijnd
Achtergrondinformatie
Van de bergen in de omgeving van Markelo is de tussen deze plaats en Goor gelegen
Herikerberg met z'n 46.6 m het hoogst. De Herikerberg welke voor een groot deel tot het
Landgoed Weldam behoort, is de meest oostelijke berg bij Markelo en net als de andere
in de voorlaatste ijstijd gevormd. De dichtbij gelegen, veel lagere heuvels de Hemmel en
De Hulpe zijn historisch gezien ook erg interessant. Het vermoeden is dat de elders
uitgesproken vonnissen hier ten uitvoer werden gebracht en De Hulpe lange tijd een
biechtplaats was voor misdadigers alvorens ze terecht werden gesteld op de Galgenbelt.
Een plek gelegen op de top van de Herikerberg en waar nu de mooie stenen Belvédère
staat. De Hulpe was daarnaast in 17e eeuw een bekende bedevaartplaats. Buiten deze
boeiende gebeurtenissen heeft de omgeving gelukkig ook mooie wandelmogelijkheden te
bieden waarbij wat betreft deze route een groot deel door bosgebied gaat. In een
wandelgids van begin vorige eeuw wordt vermeld dat 'Door de goede zorgen van de
Vereeniging tot Verfraaiïng der Gemeente Markelo en tot Bevordering van het

Vreemdelingenverkeer, over de heuvels en in de bosschen van den Herinkerberg tal van
kronkelende wandelpaadjes zijn aangelegd.'. Paden waar tegenwoordig nog steeds
dankbaar gebruik van wordt gemaakt en die aangevuld met recentere paden zoals het
fraaie wandelpad De Hulpe, paden langs de leemkuilen maar ook die langs de flanken
van de Herikerberg met schitterend uitzicht, zorgen dat ook deze route het weer waard is
om voor op pad te gaan.

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).

