
ommetjes
Korte beschrijving van ca. 4 regels over  

de achtergronden en belangrijkste  

bezienswaardigheden die je tegenkomt  

tijdens de wandeling

Routenaam
 xxkm

Praktische informatie
•	 lengte wandeling: [aantal km en duur]
•	 Markering: Gele bordjes met rode voeten 
•	 Bezienswaardigheden: De nummers op de plattegrond 
verwijzen naar de bezienswaardigheden langs de wan-
delroute.
•	 Onverharde paden: De wandelingen gaan over on - 
verharde paden en zijn soms moeilijk toegangkelijk voor 
rolstoelen.

Wandelroute
groen, gezellig en gastvrij

Wat kunt u verwachten:

De wandelroute is ca. 20 km lang en men 

kan op diverse punten starten zoals bij de 

bungalowparken, het NS station Wierden 

(noordzijde) en Recreatiepark Het Lageveld.

De route is gemarkeerd met blauwe of rode pijlen 

van het Wandelnetwerk Twente en schildjes van 

Wandelvereniging Ambulare.

Samenwerking

Het Ambulare Pad is tot stand gekomen onder 

de noemer van het Platform Wandelnetwerk 

Wierden (afgevaardigden van Ambulare, 

Landschaps-vereniging Reggestreek, SPOW, 

Stichting Wierden Sportief, VVV en gemeente 

Wierden). 

Zonder de enthousiaste medewerking van diverse 

landeigenaren zou deze route beslist niet zo 

afwisselend en uniek zijn geworden. 

Wij vragen u daarom vriendelijk om honden aan 

de lijn te houden en geen afval weg te werpen.
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Startpunt Men kan op diverse punten starten zoals bij de bungalowparken, 
het NS station Wierden (noordzijde) en Recreatiepark Het Lageveld



routenaam xxkm
omgeving [plaatsnaam]

De route leidt u vanaf het centrum van Wierden 
in noordelijke richting naar de kern Hoge Hexel. 
Onderweg kunt u genieten van het typische 
essenlandschap met fraaie vergezichten. 
U wandelt langs agrarisch gebied, landgoederen 
en Recreatiepark Het Lageveld. In de 
beschrijving worden sporen uit de (pre)historie 
van Wierden vermeld. Tijdens de route komt u 
diverse bankjes en pleisterplaatsen tegen.

Recreactiepark Het Lageveld
Het Lageveld heeft een mooie zwemvijver met grote ligweide 
en kleuterbad. Verder zijn er diverse speeltoestellen, outdoor 
trimtoestellen, een zandbak en een speciale barbecue-  en 
picknickplaats.  Van oktober tot april mag u uw hengel uitwerpen.

Landgoed De Dannenkamp  
Bij dit landgoed is onlangs 5 ha grasland en maïsveld omgevormd 
tot nieuwe natuur. Zo is er is een oeverzwaluwenwand en een 
vleermuizenkelder aangelegd. Verder is er ca. 3 ha  verschraald 
en vernat. Daar groeit nu klokjesgentiaan, parnassia en het 
duizendguldenkruid.

’t Skoap’nskot
De oorspronkelijke met riet gedekte schaapskooi  werd hier rond 
1800 gebouwd. Kenmerkend waren de houten wanden die aan 
de buitenzijde met aarde werden aangevuld. De schaapskooi is 
nu een VVV-informatiepost en ’n fijne plek om een kopje koffie te 
drinken.

Galgenhaar/Braambelt 
Oorkonden  uit de 15e eeuw spreken over “Het oude hoge 
halsgerecht van het landgericht Twente”. Hierbij werden 
boeren van ‘Hekzeloe’  verplicht gesteld het ‘Gerecht’  en de 
‘Sweepsgalge’ te onderhouden. Op deze plek zijn nog sporen te 
zien waar indertijd de galg heeft gestaan.

Monument AF Lancker
Een gedenksteen ter nagedachtenis aan Kapitein Lancker. 
Hij  was verzetsstrijder tijdens WOII. Op de vlucht werd 
hij neergeschoten door de Sicherheitsdienst . Volgens de 
overlevering heeft hij zichzelf opgeofferd om daarmee de levens 
van vele jonge mannen niet in gevaar te brengen. 

Hoge Hexel
Hoge Hexel ligt op een kleine, zandige stuwwal die in de laatste 
ijstijd is ontstaan door schuivend landijs. Al duizenden jaren is 
dit een zeer geschikte plek om te wonen.  Hier ontstonden ook de 
eerste bouwlanden (essen). 

Oude Zwolseweg
De route van Almelo naar Zwolle en Kampen ging vroeger 
over wat nu de Oude Zwolseweg is, de Piksenweg en de Oude 
Twentseweg. Vervolgens was er een oversteek over de rivier de 
Regge bij Schuilenburg  (gemeente Nijverdal).

Landgoed De Barkel 
Landgoed De Barkel is ca. 11 ha groot en is in 2011 uitgeroepen 
tot “Bos van het jaar”. De naam Barkel is een verbastering van 
‘berken’ en ‘loo’. Het landgoed is nu particulier bezit van de 
familie Boom. Daarvoor was het decennia lang eigendom van de 
familie Ten Cate (textielfabrikanten uit Twente). 

Het Ambulare Pad 
20km


