Flankesbebouwing
De voet van de es wordt ook wel flankes
genoemd. Op deze overgang van hoge en lage
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ommetje

grond werden de eerste boerderijen gebouwd.
De oudste dateren van: 1188 (Wiemerink), 1225
(Grote Loker) en 1445 (Daalwijk).

•

De doorgaande route wordt met rode wegwijzerplaatjes
aangeduid. Het traject vanaf de Oude Rijssenseweg met
groene plaatjes.

•

De nummers op de plattegrond en in de folder verwijzen naar
bezienswaardigheden langs de route. Deze zijn in de folder
nader beschreven.

•

De route is niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen,
vanwege de onverharde en smalle paden. Waterdicht en
stevig schoeisel wordt aanbevolen.

•

Het wandelpad loopt over terreinen waar wild beschutting
vindt en door weilanden waar koeien grazen. Om de dieren
niet te verstoren en om verspreiding van dierziekten te
voorkomen dienen honden aangelijnd te zijn.

•

U loopt deze route op eigen risico.

•

•

•

Startpunt [S]
Herberg De Pot,
Potdijk 9 te Markelo.
Bij De Pot is voldoende
parkeergelegenheid.

Markelo, de grondeigenaren en de gemeente Hof van Twente

De mogelijkheid bestaat om de
route vanaf de Oude Rijssenseweg
te starten.

Met speciale dank aan de enthousiaste werkgroepleden uit

•

Opmaak: Gerrit Ebbink, Eefde

•

Werkgroep Ommetje Goastokpad Pothoek
•

Openbaar vervoer
Vanaf station Holten
lijn 91 richting Almelo,
halte Hessenheem,
13 minuten lopen

Tekst, illustraties en beeldmateriaal:

weilanden en authentieke boerenerven.

•

0529-401731, www.landschapoverijssel.nl
•

U geniet van de glooiende akkers, groene

Vanaf station Rijssen
lijn 98 richting Markelo,
halte Potdijk, 5 minuten lopen

Productie: Landschap Overijssel,

Pothoek met als blauwe draad de Potbeek.

• Deze folder maakt deel uit van de
serie Hessenwegen.
Meer informatie hierover vindt u op:
www.landschapoverijssel.nl en

•

door het mooie boerenlandschap van de

www.landschapsbeheergelderland.nl

Colofon

Goastokpad Pothoek 6 km

Ommetje Goastokpad Pothoek (6 km)

Het ommetje Goastokpad Pothoek leidt u
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Goastokpad Pothoek
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Markelo, gemeente Hof van Twente, Overijssel

De Rijssenseweg

Herberg de Pot

De oorspronkelijke Rijssenseweg was een kronkelende zandweg

Herberg ‘De Pot’ dateert al van 1583 en was een pleisterplaats

langs de boerderijen die op de scheiding stonden van hoog en

voor trekkende handelaren die de hessenweg van Munster

laag.

naar Deventer per postkoets of te voet gebruikten.

De weg werd in 1915 verhard als verbinding tussen Markelo

Het verhaal gaat dat Napoleon hier overnacht heeft.

en Rijssen. De aanwonende boeren stelden hun land vrijwillig
beschikbaar en schonken een bedrag van 4800 gulden.
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Camping Hessenheem
De camping werd in 1949 opgericht als initiatief van
Middenstand Markelo.
De grondeigenaren kregen ieder 1 gulden en een gezellige
avond aangeboden voor het beschikbaar stellen van de grond.
Op de camping liggen enkele grafheuvels.

Typerend voor Markelo is de goastok. Deze is
gemaakt van sleedoornhout. Het handvat van
gespleten ganzenpennen en paardenhaar is
afgewerkt met gevlochten leer en kopspijkers.
Vanaf 1932 werd de goastok door de
oorspronkelijke maker, Koekgait, in ere hersteld.

6

Met de goastok in de hand,
genieten van het Markelose land.

De Potbeek
De Potbeek ontspringt vlakbij herberg De Pot en
voert het water van de Pothoek af naar de Regge. In
de 17e eeuw fungeerde de beek als vaarweg tussen
de Schipbeek en de Regge. Het beekdal scheidt de

Essen

3

Friezenberg van de Herikerberg.

Met een mengsel van mest en heideplaggen werden de akkers
op de hoge gronden jaarlijks een millimeter opgehoogd. Er
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ontstond daardoor een esdeklaag van ruim 1 meter. Hieruit
blijkt dat de essen al meer dan 1000 jaar oud zijn.

Rietteelt
Broekbos

4

Het gebied rond de Potbeek was vroeger natter.
Perceeltjes langs de beek werden zomers gebruikt als

Broekbosjes zijn inmiddels zeldzaam. Ze komen voor in natte

hooi-en weiland.

gebieden en zijn uitsluitend begroeid met Zwarte Els. Deze

Vlak langs de beek had vrijwel elke boer een vennetje

werd veel toegepast om drassige grond geschikt te maken voor

waar riet werd geteeld. Het pad erlangs noemde men

bosbouw.

‘Vennediek’.

