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Start en einde route: Start: GW Spiegelstraat, De Wiekelaar/Kerk
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In het kader van DNA Dalfsen is in elke kern van de gemeente Dalfsen een fietsen een wandelroute samengesteld.
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Dalfsen
Dorpswandeling in oud Dalfsen, In de spiegel van het verleden, 2 km
Fietsroutes rond Dalfsen, over het pontje, ± 25 km
en over de stuw Vechterweerd, ± 28 km
Hoonhorst
Wandeltocht: De geheimen van de Ierthe, 12 km
Fietstocht: Langs de geheimen rondom Hoonhorst, 25 km
Lemelerveld
Wandelroute: Een historisch ommetje in en om Lemelerveld, 5 km
Een historische fietsroute in en om Lemelerveld, 20 km
Nieuwleusen
Gedichtenwandeling Nieuwleusen, 5 of 8 km
Fietsen door het heden en verleden van Nieuwleusen, 30 km
Oudleusen
Wandelroute Oudleusen, ± 9,5 km
Fietsroute boerderijnaamborden Oudleusen, ± 37 km
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Fietsroute boerderijnaamborden Oudleusen, ± 37 km
In 2018 is er een informatieavond geweest in de Wiekelaar over het
DNA van Dalfsen en oude boerderijnamen in Oudleusen. Deze namen
vertegenwoordigen veel historische achtergrond en zijn dus deel van het
DNA van Oudleusen.
Beeldrechten
Historische Kring Dalfsen en Historische Vereniging Ni'jluusn van vrogger hebben geprobeerd auteursen beeldrechten te regelen. Zij de menen nog zekere beeldrechten te kunnen doen gelden, worden
verzocht contact op te nemen met secretariaat@historischekringdalfsen.nl of secretaris@palthehof.nl

Vanaf de middeleeuwen hadden veel boerderijen (erven) een naam, wat ook is te zien op
de kaart uit 1851 op de Marketafel. Die naam was van groot belang want het was vaak de
enige manier om een soort adres te hebben.
In het kader van het project DNA van Dalfsen kregen de bewoners in het buitengebied van
Oudleusen de kans om een historische naam op hun pand aan te brengen (Naam op de
Gevel). Uitgangspunt daarbij was een lijst van het kadaster uit 1832. Ook (recentere)
boerderijen die geen historische naam hadden konden daar aan meedoen. Zij konden
kiezen voor een naam die te maken heeft met de natuurlijke historische omgeving of oude
veldnamen. Maar ook was het mogelijk om een andere dan de historische naam toe te
kennen. Elke gekozen boerderijnaam is in het kader van het project in 2019-2020 op een
fraai naambord geplaatst en ten bewijze daarvan in een officieel document vastgelegd.

Het project heeft geresulteerd in de volgende 32 boerderijnaamborden. Via de website van
het DNA van Dalfsen kan een fietsroute worden opgevraagd om al deze naamborden van de
boerenerven te bezichtigen.

Fietsrouteaanduiding

Start: GW Spiegelstraat, De Wiekelaar/Kerk

Vertrek in oostelijke richting einde weg RA, J Schaapmanstraat.
Einde weg Schaapmanstraat RA, Parallelstraat, voor de driesprong links door de
fietstunnel. Na de fietstunnel direct RA, parallelweg van de Hessenweg.
2e weg LA Welsummerweg. 1e weg LA, Mennistensteeg nr 1
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1 Witholt Fam. Seinen, Mennistensteeg 1.
De boerderij stond vroeger ten zuiden
van de Mennistensteeg en is in 1867
gebouwd door Albertus Mars uit
Nieuwleusen. Deze is in 1884 echter
afgebrand. De eigenaren Jan Nabers uit
Bentheim en Willem van Leussen
hebben hem herbouwd aan de
noordkant van de weg
Verderop rechts naar Menistensteeg 4

2 Ten Westerhof Fam. J. Ulkeman, Mennistensteeg 4.
Dit is één van de oudste erven in Oudleusen
en heeft ook meer dan één naam. Het
Raboedengoeth, de Uilenborgh en De
Westerhof en later het Kodden. Het was in
ieder geval een hofboerderij die al in de
middeleeuwen een besturende taak had in
de buurschap Leusen en ook wel de Hof van
Leusen heette waar de dienstman van de
Bisschop woonde. Veel erven waren in bezit
van de Bisschop en de boeren (horigen)
moesten de pacht afdragen op deze
boerderij. De bewoner werd ook wel de
Hofmeier genoemd. Het moet een groot huis geweest zijn met een gracht er omheen. Een
soort landhuis. Het oude huis werd eind 18e eeuw afgebroken en een nieuwe boerderij
werd iets verder naar het noorden gebouwd. De gracht werd gedicht. Nog lang waren bij
droogte de contouren daarvan in het land te zien.
Verderop RE, naar Menistensteeg 6

3 Elevelt Fam. Kemper/Alkema,
Mennistensteeg 6. Dit oude erf krijgt de
naam “Elevelt”. Het werd al in 1675
genoemd. Dit erf had twee namen en werd
ook wel Velthuis genoemd. Het was door de
eeuwen heen in bezit van diverse eigenaren,
waaronder de adellijke families Van den
Gelder, van Pallandt, Van Dedem tot de
Gelder. In 1812 werd Jan Kodde eigenaar en
deze naam bleef nog lang in de volksmond
bestaan. Deze boerderij had nauwe banden met de naast gelegen en het nog veel oudere
Westerhof.
Einde weg Mennistensteeg, RA, naar De Stokte 10
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4 Op ’n Es Fam. H. van Gelder, De Stokte 10.
De Naam “Op ‘n Es” herinnert aan de
eeuwenoude essen langs De Vecht.
Dit oude erf, dat bij de bevrijding in
1945 in brand werd geschoten, had
de naam “Egbers”.
1e weg LA, Oude Oever. 1e weg LA,
Holleweg, einde weg LA, Om de
Landskroon. Einde weg Om de
Landskroon RA, Parallelweg van de
Hessenweg nr 58

5 De Landskroon Fam. R.J. Schiphorst, Hessenweg 58.
Vanaf de middeleeuwen stond ten
noorden van deze boerderij de oude
herberg “De Landskroon”, in de
volksmond “De Kroene” genoemd.
Deze herberg werd eind 19e eeuw
afgebroken en er werd een nieuwe
boerderij op dezelfde plek gebouwd.
Deze boerderij moest in 1968 het
veld ruimen voor de verlegging van
de Hessenweg. De fam. Schiphorst
bouwde een nieuwe boerderij verder zuidelijk. Maar ook deze boerderij was niet veilig want
tijdens de wisselvallige plannen met de Hessenweg (N340) rond de eeuwwisseling moest
ook deze boerderij het veld ruimen. De fam.
Parallelweg 1e weg RA, naar Om
Schiphorst bouwde een nieuw huis nog verder
de Landskroon 10
zuidelijk en hier komt de oude naam “De Landskroon”
weer op.

6 Het Heijink Fam. van Lenthe, Om de landskroon 10.
Het eeuwenoude erf “Het Heijink” en deze naam
komt nu ook op de gevel. De boerderij werd al in
1425 genoemd. Toen woonde er een zekere
Herman Heijinc. Het was eigendom van het
Heilige Geestes Gasthuis in Zwolle. Vele
generaties Leusenaren hebben er gewoond en
gewerkt. In 1914 kochten Willem Hendrik van
Lenthe (Euln Wilm) en zijn vrouw Hermina Goos
(Miene) deze boerderij aan wat toen nog de
Blikkertsstege heette en daarvoor de Dorpssteeg.
Over dit erf is heel veel te vertellen. Daarom schreef Wim van Lenthe er in 2015 een boek
over, getiteld: “ ’t Heijink”, een middeleeuws erf in Leusen”. De naam Heijink is als
achternaam in deze streek gebleven. ( ISBN-nummer van het boek: 9789463189880
Uitgeverij Heijink Hardenberg).
1e weg LA, klein stukje Holleweg en direct weer LA, De Leusener Es, dit is een zandweg
4
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7 Het Zwarte Land G.Laarman, Leusener Es 6.
Hier wordt gekozen voor de naam “Het Zwarte Land”. De boerderij is in 1892 gesticht door
Evert Laarman. Dit
gebied grenst aan het
Hongerveld, een van
oudsher erg zanderig,
onvruchtbaar gebied
waar niks wilde groeien.
Het Zwarte land is goede
vruchtbare grond, in dit
geval esgrond. Zwarte
grond dus.

Einde weg De Leusener Es RA, Parallelw. van de Hessenw., 3e weg RA, Kemminckhorstw. 14

8 Het Otten Fam. J. Seinen, Kemminckhorstweg 14.
Deze boerderij heette “Het Otten” en gaat nu ook zo heten. De naam van de zandbelten
‘Ottemennisten’ komt ook van deze naam. De naam Otten of Ottenberg (blz. 219 van “De
Heeren van de Ligtmis”) wordt al in de 17e eeuw genoemd en toen stond deze boerderij er
ook al.

Kemminkhorstweg 1e weg LA,naar Maneweg 11. (Het bord hangt aan de hooiberg, men
mag even het erf op fietsen om het bord te zien) daarna het fietspad blijven volgen
5
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9 Erve Verstelle Fam. Sandink, Maneweg 11.
Hendrik Schutman heeft deze boerderij
rond 1850 gebouwd. Deze boerderij krijgt
de naam “Erve Verstelle”. Dit heeft te
maken met de familiegeschiedenis. In 1874
koopt Marinus Verstelle dit huis, dat toen in
bezit was van de diaconie van de
Hervormde Gemeente in Dalfsen was.
Marinus Verstelle kwam als kind vanuit
Zeeland in Ommerschans terecht.
Vanuit het hele land werden mensen in de
19e eeuw naar Ommerschans of andere
kolonies gebracht. Het was een tijd met veel
armoe en werkloosheid. Daar waren amper
voorzieningen voor en daarom werd
iedereen die er arm of pauperachtig uitzag
opgepakt en ondergebracht in deze
instellingen om daar aan het werk te
komen. In ieder geval kwam Marinus
Verstelle van daaruit toch uiteindelijk goed
terecht op de boerderij aan de Maneweg.
Fietspad blijven volgen. Einde fietspad LA, Steenbeltweg, einde weg RA, Parallelweg van
de Hessenweg, LA Hessenweg oversteken
, LA, parallelweg van Hessenweg, en
e
daarna direct RA, De Stouwe, 1 weg LA, Op ’t Holt, einde weg bij de kruising met de
Hekmansweg staat aan de overkant van de weg nr 3 is Kosterderf)10.

10 Kosterserf Fam. H. Bremmer, Hekmansweg 3.

Hier is gekozen voor de naam “Kosterserf”.
Roelof Koster woonde hier vanaf 1914. Hij stierf
in 1984, 103 jaar oud. Deze boerderij is
gebouwd in 1858 door Jan Schuurhuis. Hij kwam
van een boerderij die vlak bij Op ’t Holt 3
gestaan heeft, die is toen afgebroken.

Hier LA en 1e weg RA, fietspad van de Oude Hessenweg einde fietspad RD, Oude
Hessenweg is nu verharde weg.
Hier staat een bank en daarnaast een QR-tegel met informatie over de (oude)
Hessenweg.
Einde weg is Westerkampen, schuin links nr 1
6
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11 Stapelinck Fam. de Jong, Westerkampen 1.
Ook een oud erf dat al in de middeleeuwen werd
genoemd. Het heeft twee namen, “Stapelinck”
en “Wennemers”. De fam. de Jong koos voor
“Stapelinck”. Het erf Stapelinck was rond 1635 in
bezit van Rutger van Haersholte, een
grootgrondbezitter die veel geld stak in het
ontstaan van Nieuwleusen. Daar bouwde hij een
havezathe, “Het Oosterveen”. Naast de
havezathe stond de bijbehorende boerderij
waarop Stapel woonde. Die zou uit Oudleusen
komen en dan waarschijnlijk van Het Stapelinck.
De naam Stapelinck heeft ook te maken met het begrip stapelplaats, een plek waar
goederen werden verzameld voor vervoer naar elders Zo is er nog lang turf verzameld op
deze plek.
Hier RA Westerkampen verder in noordelijke richting volgen, Westerkampen 6a

12 De Wolfskoele Fam. van Lenthe, Westerkampen 6a.
In 1923 is het oude huis afgebrand en dat
heette volgens het kadaster “Traan”. Dat huis
stond zo’n 75 meter naar het oosten. In
hetzelfde jaar is het huidige huis gebouwd. De
Fam. Van Lenthe ontdekte dat het land ten
oosten van hun boerderij de veldnaam
Wolfskoele had en dat staat ook op de
kadastrale kaarten. Dat vonden zij een
mooiere naam en dus wordt het “De
Wolfskoele”.
Fiets verder naar Westerkampen 10
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13 Het Flier Fokko de Vries, Westerkampen 10
rijgt de naam “Het Flier”. Aan de Muldersweg
woonde de fam. Bril. Die hadden ook de bijnaam
‘uut ’t Flier’. Een veldnaam dus. Flier had de
betekenis van natte grond. Ruth Schepers,
getrouwd met Hendrikje Pannen bouwde dit huis
in 1922.
U gaat verder op Westerkampen, 1e
weg RA naar Schoolweg 5

14 De Stickenbelt Fam. F. van Lenthe, Schoolweg 5

In de volksmond heette deze plek al de Stickenbelt. Dat is een heel oude naam die herinnert
aan de zandverstuivingen in de 16e en de 17e eeuw. Er waren teveel plaggen gestoken
vanuit de woeste grond en het gele zand kwam bloot te liggen. Dat ging verstuiven en het
zand waaide over de akkers langs De Vecht en dat bedreigde de oogst. Dat was moeilijk te
beteugelen. Een manier was om takken met blad in het zand te steken om het zand tegen te
houden. Zo ontstond er een zandwal waarop weer nieuwe takken werden gestoken. Dat
heette “besticken” en in de markeboeken werd dat nauwkeurig beschreven en iedereen
moest verplicht meehelpen. Veel zandheuvels in ons gebied herinneren nog aan deze strijd
tegen het stuivende zand maar ook veel van deze zandheuvels zijn later afgegraven en het
zand verkocht. Hendrik Jan van Lenthe bouwde dit huis in 1965.
Schoolweg 1e weg LA Oosterkampen 16
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15 Schermjesberg Fam Rietman, Oosterkampen 16
Hier is gekozen voor de oude naam
Schermjesberg. De oudste kadastrale
kaart van ons gebied, die veel namen
vermeldt, is die van 1850. Daarop staat
de naam Schermjesberg ten noorden
van de Peese, in een bocht van de
latere Peezeweg. Vanaf 1896 staan
heuvels en belten ingetekend, zo ook de
Schermjesberg. Zoals veel zandhoogten
in dit gebied wordt de Schermjesberg
bij de ontginningen steeds kleiner. Ook
zandwinning zal er het nodige van afgesnoept hebben. Wit zand kon je thuis immers goed
gebruiken! Op de kaart van 1933 loopt er een weg doorheen en staat alleen de omtrek nog
met een rode lijn aangegeven, net als onder andere ook de Telgenbelt. Op die plek staat
aan de Stouwe de boerderij De Telgenbelt. Twintig jaar later staan binnen de rode
omtreklijn nog twee kleine beltjes aangegeven, nog steeds 5.8 m hoog. Dan komt de
ruilverkaveling. Op de kaart van 1975 is de Schermjesberg helemaal verdwenen maar nu
komt deze oude, wat geheimzinnige naam weer in beeld bij de fam. Rietman.
U fiets verder naar Oosterkampen 18

16 Munskamp Fam. G.J. Muns, Oosterkampen 18
Dit erf gaat Munskamp heten. Eerst was van
dit erf geen naam bekend maar al doende
kwamen we toch meer gegevens over deze
boerderij tegen. Hoewel veel boerderijen in dit
ontginningsgebied pas na 1900 verschenen is
deze boerderij toch al in 1867 gebouwd door
Hendrik Jan Muns. Een stuk grond in de buurt
van deze boerderij werd nog lang Munskamp
genoemd
Oosterkampen RA naar Peezeweg 1

17 De Kuiper Fam. Kuipers, Peezeweg 1.
Bartus Kuiper bouwde in 1940 deze boerderij.
Op die plek stond toen een schuur die in 1933
gebouwd was door de toenmalige eigenaar
Johannes Lubbers. Er wonen inmiddels al een
paar generaties lang Kuiper of Kuipers op dit
erf. De naam kreeg in de loop van de tijd een
s toegevoegd. Hier komt nu de naam “De
Kuiper”.
Peezeweg 2e weg LA, Schoolweg 15
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18 ’t Heideveld Fam. Borst, Schoolweg 15
Fam. Borst koos de naam “ ’t Heideveld”. Tot de tijd van de ruilverkaveling, rond 1960 was
er nog veel heide in het gebied ten oosten van Oudleusen. Door ontginningen werd het
landbouwgrond en werden er nieuwe boerderijen gebouwd. De heide verdween maar komt
terug in de naam ‘t Heideveld. Deze boerderij is i.v.m. de ruilverkaveling in 1962 gebouwd
door de familie Nijman. Daarvoor boerden ze aan de Om de Landskroon.

Einde weg LA De Stouwe. Bij driesprong De Stouwe blijven volgen. De Stouwe 1e weg
LA. De Kampendwarsweg 4.

19 Het Kleine Veen Fam. Kuipers, Kampendwarsweg 4
Hier is gekozen voor de naam “Het Kleine
Veen”, een oude naam voor een bepaald
veengebied. Het Kleine Veen lag ten zuiden
van de Kampendwarsweg richting Stouwe. In
de volksmond wel bekend als Klein Vennegie.
Nu wordt deze naam weer zichtbaar op
Kampendwarsweg 4.
Fiets verder naar Kampendwarsweg 2
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20 De Kampen M. Knol en I van der Veen, Kampendwarsweg 2.
Hier komt de naam “De Kampen” op de
gevel. Kampen zijn akkers die in het veen
waren aangelegd. Ze zijn op kaarten uit de
19e eeuw te zien. De naam ‘kamp’ komt van
het Latijnse campus = veld. Veel boeren langs
De Vecht op de hoge (droge) gronden hadden
land in ‘De Kaampe” en dat was vochtige
grond. Zo hadden ze altijd wel ergens genoeg
gras. De Kampen lagen noordelijk van de
Plaggengronden ten oosten van Het Slag.
Einde Kampendwarsweg RA, Dommelerdijk. Links ligt Dommelerdijk 21

21 ’t Witteveen Fam. G. Dijsselhof, Dommelerdijk 21,

Hier is gekozen voor de naam “ ‘t Witteveen”. De verschillende stukken veen in de woeste
gronden ten noorden van Oudleusen hadden een naam. Dit gedeelte aan de westkant van
de Dommelerdijk tot ong. de Kringsloot-West heette Het Witteveen en de fam. Dijsselhof
woont daar dus middenin. Waar deze naam vandaan komt is niet bekend. Misschien
groeide er veel “Vennepluus” (Wolgras) datwit is in de zomer. Gebouwd door Evert Evers in
1905.
En tegenover ligt Dommelerdijk 20
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22 De Elzenhoeve Fam. Houtman, Dommelerdijk 20.
Elzen groeiden er veel in de meestal
nattige gronden ten noorden van de
Hessenweg. Die waren blijkbaar ook van
economisch belang want in de tijd na de
ontginning en het ontstaan van
Nieuwleusen zijn er in het gebied heel
veel nieuwe bomen geplant. Maar ook in
Oudleusen. Daar zijn rekeningen van
bewaard gebleven en het gaat om zeer
grote aantallen. Zo werden er in 1650
"nog ter Losen 1000 Els gepottet". Oude
houtsingels werden gerooid en nieuwe
geplant. Dat koste veel geld maar hout
was het dus waard om in te investeren.
U vervolgt de Dommelerdijk en komt u bij Dommelerdijk 32

23 ’t Veen William van de Veen, Dommelerdijk 32.

De familie Hekman heeft deze boerderij
gebouwd in 1913. Hier is voor de naam “ ’t
Veen” gekozen. Voor het ontstaan van
Nieuwleusen door vervening was alle
grond ten noorden van Leusen ‘woeste
grond’ oftewel moeras en veengrond met
hier en daar grasland. De naam “ ’t Veen”
past dan ook goed in dit gebied.
1e weg RA, Kringsloot Oost 3 (dit bord hangt aan de schuur)

24 De Tippe Fam. H.J. Katoele, Kringsloot Oost 3.
Zij kozen voor de naam “De Tippe”. Dit is
een oude veldnaam. Hendrik Jan de Boer
bouwde dit huis in 1918.

Verderop Kringsloot Oost 12
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25 Erve Brouwer Fam. te Wierik - Brouwer, Kringsloot Oost 12.
In het midden van de 19e eeuw
gebouwd door Hendrik de Graaf,
wever uit Nieuwleusen. Dit gebied
had al de veldnaam Brouwer en de
boerderij gaat dan ook “Erve
Brouwer” heten.
Einde KrIngsloot Oost LA De Stouwe,
1e weg LA, Middeldijk 25

26 Het Broek Fam. J. Katoele, Middeldijk 25.
Hier komt de naam “Het Broek” op de gevel.
Een deel van het gebied tussen Oudleusen
en Nieuwleusen heette eeuwenlang het
Broek. Broekland betekend: ‘nat land’ en er
groeide gras. Het Broek werd ook wel de
Leusener Hooiweide genoemd. Dit huis is
gebouwd in 1920, door Derk Mulder.
Middeldijk 2e weg LA, Dommelerdijk 36a

27 Dijkzichthoeve Fam. Ogink, Dommelerdijk 36a.
Zij kozen de naam “Dijkzichthoeve”.
Voordat het kadastraal systeem was
ingesteld in 1832 stond deze boerderij er
al. Voor het ontstaan van Nieuwleusen, zo
rond 1635, was de Dommelerdijk vanuit
Oudleusen meer een weggetje naar het
Broek en hield daar op. Bij de ontginningen
van het Oosterveen en het ontstaan van
Nieuwleusen werd de weg doorgetrokken
naar de Beentjesgraven, een kanaaltje ten
noorden van Den Hulst. Waarschijnlijk
heette de weg toen gewoon Ommerdijk en zo heette tot rond 1955 het noordelijk gedeelte
van de weg ook maar dat werd later Backxlaan. Het was een belangrijke doorgaande route
geworden naar Nieuwleusen. Door de vervening kwam veel water vrij en was het nodig om
er een dijk van te maken met sloten ernaast die op een gegeven moment Dommelerdijk
ging heten.
Dommelerdijk 1e weg RA Kringsloot West, einde weg LA Veldweg. Bij kruising Veldweg en
naar De Hooigraven 1
13
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28 ’t Elzenbroek Fam. J. Ekkelenkamp, Hooigraven 1, (hoek Veldweg).
Boerderij gebouwd in 1928 door
Mietje Beldman Jdr. Hier zat al de
naam “ ’t Elzenbroek” op de gevel
en die komt nu terug. Het
Elzenbroek was een veldnaam in
het gebied ten westen van Het Slag
waar altijd veel elzen groeiden.

Van Veldweg LA De Hooigraven en daarna einde weg RA,naar Slagweg 9
RA, Slagweg
nr 9
29Einde
Hetweg
nieuwe
Dennenkamp
Gebr. Buitenhuis, Slagweg 9

Zij krijgen de naam: “Het nieuwe
Dennenkamp” op de gevel. Op de
plek waar nu de school en de
Wiekelaar staan in Oudleusen
stond vroeger de boerderij ‘de
Dennenkamp’. Daar woonde de
fam. Toerse. Deze boerderij werd
rond 1960 afgebroken en op die
plek kwamen de school en de
Wiekelaar. De oude eikenbomen,
die er nu nog staan, herinneren
nog aan deze boerderij. De fam. Toerse bouwde in de 50er jaren van de vorige eeuw een
nieuwe boerderij aan de Slagweg en deze krijgt nu de naam: ‘Het Nieuwe Dennenkamp’.
Einde weg RA, Slagweg nr 9

Verderop Slagweg 7

30 Den Smitshof VOF Bonte / Godeschalk, Slagweg 7
Zij hadden al de naam ‘Den Smitshof’
gekozen voor hun bedrijf. In 1922
kwam Willem Smit vanuit Ruitenveen
naar Oudleusen. Hij en zijn vrouw
kregen één dochter. Die trouwde met
Harm Bonte. De huidige bewoners,
Wim Bonte en Karin Godeschalk kozen
voor de naam Den Smitshof zodat de
achternaam Smit weer in beeld komt.
Deze boerderij is in 1867 gebouwd
door Albertus Mars uit Nieuwleusen.
Verderop is Slagweg 5
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31 ’t Elsbeek Fam. van Oenen, Slagweg 5
Zij kiezen voor “ ’t Elsbeek”. Een oude veldnaam. Voor de ruilverkaveling was er achter het
huis een sloot met elzen erlangs en nog
steeds staan er elzen achter het huis.
Vanuit het hoger gelegen Slag vloeide
kwelwater naar de lager gelegen
gronden ten oosten en ten westen van
Het Slag dat op oude kaarten
Plaggengrond werd genoemd. De sloot
met elzen was waarschijnlijk een soort
stroompje vanuit Het Slag. Elzen
houden van natte grond. Jan Willem
Schiphorst was in 1923 eigenaar van de
grond en in dat jaar werd deze
boerderij gebouwd.
Einde Slagweg LA. Parallelweg van de Hessenweg. Gaat over in de Dennenkamp.

32 Göttenmakershuus Fam. R. Bril, Dennenkamp 1 en 3. (Dit bord hangt aan de
achtergevel
Van dit erf zijn twee namen bekend: “Het Beldmans” en “De Göttemaker”. De fam. Bril kiest
voor “Göttenmakershuus”, een naam die ook in de volksmond bekend is. De naam komt
van de fam. Volkerink die hier
vroeger woonde. Opa Volkerink, die
aan het Hogenkampswegje woonde
had vijf flinke zonen. Jan Willem,
Hendrik, Jan, Frits en Gerrit. Er was
altijd gedoe over de grenzen van de
lange smalle akkers op de Leusener
Es. Rond 1900, toen er nog geen
graafmachines waren hebben die vijf
jonge kerels geulen gegraven als
duidelijke grenzen op de es. Vanaf
toen is het een tijd goed gegaan.
Göttemaker is ook een bestaande
achternaam. Iemand die grenzen
maakt in het land door middel van
het graven van geulen werd in het
verleden Göttemaker genoemd
Direct RA, Schoolstraat, 1e weg RA, J Schaapmanstraat, 1e weg RA, GW Spiegelstraat.

Einde van de fietsroute boerderijnamen Oudleusen
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Samenvatting fietsroute boerderijnaamborden Oudleusen
Start: GW Spiegelstraat De Wiekelaar/Kerk, vertrek in oostelijke richting einde weg RA, J
Schaapmanstraat.

1. Einde weg Schaapmanstraat RA, Parallelstraat, voor de driesprong links door de
fietstunnel. Na de fietstunnel direct RA, parallelweg van de Hessenweg.
2. 2e weg LA Welsummerweg, fietspad naar links negeren en daarna 1e weg LA,
Mennistensteeg nr 1 is Witholt )1, Mennistensteeg nr 4 is Ten Westerhof )2,
Mennistensteeg nr 6 is Elevelt )3.
3. Einde weg Mennistensteeg, RA, De Stokte 10 is Op ’n Es )4, 1e weg LA, Oude Oever.
1e weg LA, Holleweg, einde weg LA, Om de Landskroon.
4. Einde weg Om de Landskroon RA, Parallelweg van de Hessenweg nr 58 is De
Landskroon )5.
5. Parallelweg fietspad naar rechts negeren en daarna 1e weg RA, Om de Landskroon nr
10 is Het Heijink )6.
6. 1e weg LA, kleinstukje Holleweg en direct weer LA, De Leusener Es, dit is een
zandweg, nr 6 is Het Zwarte Land )7.
7. Einde weg De Leusener Es RA, Parallelweg van de Hessenweg. 3 e weg RA,
Kemminckhorstweg nr 14 is Het Otten )8.
8. Kemminckhorstweg 1e weg LA, Maneweg nr 11 is Erve Verstelle )9. (Het bord hangt
aan de hooiberg, men mag even het erf op fietsen om het bord te zien) daarna
fietspad blijven volgen.
9. Fietspad blijven volgen. Einde fietspad LA, Steenbeltweg, einde weg RA, Parallelweg
van de Hessenweg, LA Hessenweg oversteken
, LA, parallelweg van Hessenweg,
en daarna direct RA, De Stouwe, 1e weg LA, Op ’t Holt, einde weg bij de kruising met
de Hekmansweg staat aan de overkant van de weg nr 3
10.Hier LA en 1e weg RA, fietspad van de Oude Hessenweg einde fietspad RD, Oude
Hessenweg is nu verharde weg Einde weg is Westerkampen, schuin links nr 1 is
Stapelinck )11,
11.hier RA Westerkampen verder in noordelijke richting volgen, Westerkampen nr 6 is
De Wolfskoele )12, Westerkampen nr 10 is Het Flier )13.
12.Westerkampen 1e weg RA, Schoolweg nr 5 is De Stickenbelt )14,
13.Schoolweg 1e weg LA Oosterkampen no 16 is Schermjesberg )15, en Oosterkampen
nr 18 is Munskamp )16.
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14.Oosterkampen 1e weg RA Peezeweg nr 1 is De Kuiper )17.
15.Peezeweg 2e weg LA, Schoolweg nr 15 is ’t Heideveld )18. einde weg LA De Stouwe.
Bij driesprong De Stouwe blijven volgen.
16.De Stouwe 1e weg LA. De Kampendwarsweg nr 4 is Het Kleine Veen )19,
Kampendwarsweg nr 2 is De Kampen )20.
17.Einde Kampendwarsweg RA, Dommelerdijk nr 21 is ’t Witteveen )21, Dommelerdijk
20 is Elzenhoeve )22, U vervolgt de Dommelerdijk en komt u bij Dommelerdijk nr 32 is
’t Veen )23.
18. 1e weg RA, Kringsloot Oost nr 3 is De Tippe )24, (dit bord hangt aan de schuur)
Kringsloot Oost nr 12 is Erve Brouwer )25.
19.Einde Kringsloot Oost LA De Stouwe, 1e weg LA, Middeldijk nr 25 is Het Broek )26.
20.Middeldijk 2e weg LA, Dommelerdijk nr 36a is Dijkzichthoeve )27.
21.Dommelerdijk 1e weg RA Kringsloot West, einde weg LA Veldweg. Bij kruising
Veldweg en De Hooigraven is nr 1 ’t Elzenbroek )28.
22.Van Veldweg LA De Hooigraven. Einde Hooigraven RA, Slagweg nr 9 is Het Nieuwe
Dennenkamp )29, Slagweg nr 7 is Den Smitshof )30. Slagweg 5 is ’t Elsbeek )31.
23.Einde Slagweg LA. Parallelweg van de Hessenweg. Gaat over in de Dennenkamp.
Dennenkamp nr 1 is Göttenmakershuus )32. (Dit bord hangt aan de achtergevel.)
24.Bij Dennenkamp direct RA, Schoolstraat, 1e weg RA, J Schaapmanstraat, 1e weg RA,
GW Spiegelstraat.

Einde van fietsroute boerderijnaamborden Oudleusen
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