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5. Wandelroute
 Oosterhesselen - Benneveld



Havezathe De Klencke

Oosterhes4len - Benne6ld

In Oosterhesselen, met de Hervormde Kerk en havezate De Klencke, 

zetelden vroeger het kerspel, de kerkelijke gemeente, en de burgerlijke 

gemeente. Daar vielen Gees en Zwinderen ook onder. De route voert door 

het natuurgebied De Klencke, een van oorsprong vochtig heidegebied 

met jeneverbesstruiken. Dit gebied is door de laatste bewoonster van 

het landhuis in 1961 nagelaten aan Natuurmonumenten. 

Startlocatie

Bij W20, Eetcafé De Lindeboom, 

Burg. de Kockstraat 46 in Oosterhesselen

Parkeerplaats

Burg. de Kockstraat 48, 

7861 AE Oosterhesselen 

Wandelafstand

9,0 kilometer

Horeca

In Oosterhesselen is horeca 

aanwezig, in Benneveld niet

1. Ga vanaf W20 op het wandelpad 

 naar links.

2. Ga vervolgens rechtdoor over de 

 Burgemeester De Kockstraat. Loop 

 rechtdoor naar de Hervormde Kerk.

 De kerk is gebouwd in de tweede helft 

 van de vijftiende eeuw. De toren is ouder. 

 Deze stamt uit de eerste helft van de 

 vijftiende eeuw. Oorspronkelijk waren 

 deze aan elkaar verbonden. Ten tijde 

 van het beleg van Coevorden is het 

 middenschip vernield. In 1628 is de 

 westgevel dichtgemetseld en sindsdien 

 staat de toren los van de kerk. 

3. Vervolg de weg naar W29.

4. Onderweg zie je rechts het 

 notariskantoor, gebouwd in 1904. 

 Neem de flauwe bocht naar links en 

 wandel door tot de klinkerweg rechts, 

 de Veenakkersweg, en ga daar in.

5. Ga bij de kruising met de zandweg 

 rechtdoor over een stukje 

 geasfalteerde weg. 

6. Sla bij de volgende kruising, met 

 paddenstoel 23966/001, rechtsaf, dit is 

 de Kerkhorstenweg. Links zie je het 

 natuurgebied De Kerkhorsten. Het is 

 een beekdal dat in gebruik is als 

 kruidenrijk weidegebied.

7. Loop door naar W15. Sla daar rechtsaf 

 naar W13. Dit is de Vorstbomenweg.
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Kerk Oosterhesselen

8. Ga bij W13 linksaf, dit is de Loomaatsweg.

9. Ga bij het eerste paadje rechtsaf langs 

 de bomen en struiken en door de 

 velden. Volg het smalle paadje tussen de 

 akkers en het hooiland van de Loo-es. 

 Dat er mensen woonden ten tijde van 

 de Hunebedbouwers (± 5000 jaar geleden) 

 kan aangetoond worden door de gevonden 

 potscherven van het trechterbekervolk op 

 deze akkers. De naam Loo-es heeft 

 betrekking op de tijd na de late 

 middeleeuwen. Op de Loo-es werd de 

 akker gevoed met heideplaggen, vermengd 

 met mest. Nu zijn de korenvelden ’s 

 zomers bezaaid met akkerbloemen.

10. Ga bij de splitsing aan het eind van het 

 pad naar rechts, dit is de Kroemweg.

11. Steek de Klenkerweg over en ga op 

 het graspaadje langs de akker naar 

 rechts. Neem vervolgens het zandpad 

 naar links, dit is de Huldertsweg. 

 Je komt aan bij W12.

12. Ga naar links naar W6 en sla, zoals 

 aangegeven, daar rechtsaf.

13. Loop langs de jeneverbesstruwelen. 

 Passeer het eerste veerooster of ga 

 door het klaphek. Loop langs de heide 

 van het Klenckerveld. 

 Het Klenckerveld bevat open stukjes heide. 

 Rond 1900 stonden hier nauwelijks bomen 

 en had het gras nog geen kans om te 

 groeien. Het werd kort gehouden door de 

 schapen die hier graasden. Op dit moment 

 staat het gebied onder druk door  

 verdroging, vergrassing en verzuring. 

 Aan al deze ontwikkelingen probeert 

 Natuurmonumenten het hoofd te bieden. 

14. Aan het eind kom je door een 

 monumentale beukenlaan. Wandel 

 door tot over het tweede vee-rooster 

 naar W7.

15. Loop rechtdoor tot ’t Tolhoes aan 

 de Oude Tolhuisweg. 
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Natuurgebied De Klencke

‘t Tolhoes

 ’t Tolhoes is een van de vier boerderijen die 

 horen bij het landgoed de Klencke. 

 Het is een oude Saksische boerderij 

 met een zogenaamde achterbaander, een 

 grote schuurdeur. De bouw is typerend 

 voor het begin van de negentiende eeuw 

 met de schuifvensters met roeden-

 verdeling en luiken in de voorgevel. 

 Het dient nu als particuliere woning en is 

 niet toegankelijk voor publiek.

16. Sla linksaf naar W2 en vervolgens 

 naar W1 bij de Klenkerweg.

17. Sla linksaf en loop 200 meter tot vóór 

 de boerderij aan de linkerzijde. 

18. Steek de weg over en loop over het 

 bospad rechts.

19. Ga bij de kruising weer rechts, 

 loop over de Zichtlaan tot aan 

 Havezathe de Klencke.

 Hoewel het huidige gebouw teruggaat 

 tot de achttiende eeuw, is Havezathe 

 De Klencke eerder ontstaan. Er was 

 al in de vijftiende eeuw een woning. 

 Teruggevonden muurdelen van het 

 gebouw stammen uit 1520. Het gebouw 

 heeft aan verschillende families 

 toebehoord, waaronder die van adel. 

 De havezate dient nu als particuliere 

 woning en is niet toegankelijk voor publiek.

20. Sla rechtsaf en steek weer de 

 Klenkerweg over en loop door tot het 

 tweede wandelknooppunt W1.

21. Vervolg de route over het fietspad, 

 langs het eerste wandelknooppunt W18 

 naar het tweede W18.

22. Loop links over het fietspad van 

 de Bennevelderstraat.

23. Ga via het zandpad links, dit is 

 de Huismatenweg. Vervolg de route 

 naar W17. 

24. Ga hier naar rechts, dit is de Vlierweg, 

 en loop door naar De Kleine Brink, 

 op de kruising Bennevelderstraat - 

 Kortmaatsweg in Benneveld. 

25. Bennevelderstraat 39  is het einde 

 van deze route.
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