Vereniging Westelijke Groene Long Almelo
Een wandeling in de Westelijke Groene Long langs markante erven
U kunt parkeren bij het winkelcentrum of in de parkeergarage van het Van Goghplein.







Vanaf het Titus Brandsmahof steekt u de Windmolenbroeksweg over en loopt u de
Ledeboerslaan in.
U loopt voorbij de oude boerderij links van u, die nu Erve Ledeboer heet.
Tegenover Erve Beeklust, vroeger de Hongerige Wolf, loopt u LINKSAF tussen de oude hekpijlers
door het Beeklustpark in.
U loopt in het Beeklustpark, waar zich links Erve Nieuw Engeland bevindt. Het huidige stadspark
Beeklust dateert van eind 18e eeuw, toen er een buitenplaats werd gesticht. In het park, dat
enkele keren werd gereorganiseerd, zijn de oude structuren goed te herkennen. U verlaat het
park aan de overkant langs het in 2010 geplaatste witte tuinkoepeltje. Over de wandelbrug over
de Weezebeek gekomen, gaat u RECHTS.
U volgt het water tot aan de weg.

Tegenover u bevindt zich de tuin van het oorspronkelijke Landgoed Groeneveld. In de vroeger
bijbehorende boerderij Erve Zoeteman was tot november 2016 galerie Groeneveld gevestigd.


U gaat naar RECHTS de brug over.

Over de brug voert het pad links van u naar Erve ’t Stokkeler. Let op! Daar kunt u niet langs wandelen;
de weg loop dood. Erve ’t Stokkeler wordt in 1488 genoemd als borgmansgoed. Aan het Stokkeler
was vroeger het visrecht in de Weezebeek verbonden.


U vervolgt de weg langs Erve Gravenbreur aan uw linkerhand. De steen in de gevel laat het
jaartal 1869 zien, het jaar van de gedeeltelijke herbouw. De in oorsprong drie eeuwen oude
plaats lag destijds naast een voorde in de beek. U gaat bij de driesprong LINKS.

Aan het einde van de weg bij de T-splitsing ziet u rechts Erve de Croese liggen. Westelijk van Erve de
Croese heeft vroeger een eendenkooi gelegen; tot begin 20e eeuw waren de gronden hier drassig.






U gaat op de T-splitsing LINKSAF de Oude Wierdenseweg op. Deze hooggelegen weg, een oude
heirweg, liep van Kampen naar Osnabrück. Alle verkeer kwam na het eerste kwart van de 15e
eeuw over de weg, van 1827, toen de Nieuwe Wierdenseweg (nu Wierdensestraat) werd
aangelegd.
U ziet links van de weg Erve ’t Vonkenhuis liggen. Het erve werd in 1866 gebouwd met materiaal
van Erve Bruggink, dat werd afgebroken nadat gronden en gebouwen door de aanleg van de
Nieuwe Wierdenseweg in 1827 waren doorsneden. Erven ’t Vonkenhuis draagt de kleuren van
Huize Almelo op de luiken.
Na ongeveer 300 meter ligt rechts van de weg Erve Werklust. Erve Werklust is in 1929 gebouwd.
Het erve kreeg zijn huidige naam begin jaren ’60, toen de nieuwe eigenaars de naam van hun
elders gelegen, afgebroken boerderij meenamen.












Aan het einde van de weg ligt links Erve ’t Landhuis. Erve ’t Landhuis dateert van het laatste
kwart van de 19e eeuw. Voorheen was er een omgracht erf. U gaat RECHTS.
U loopt nu op de Knibbeldwarsdijk. Deze naam is ontstaan nadat de aanleg van de weg
aanleiding had gegeven tot ‘knibbelen’ tussen boeren van de voormalige Havezathe de
Bellinckhave en andere belanghebbenden over de door de aanleg verstoorde ontwatering.
U slaat de eerste weg RECHTS in: de Bellinckhofsweg. U passeert rechts van de weg Erve de
Keuken. Erve de Keuken dateert van rond 1925. Zo’n 200 meter voorbij de boerderij lag links de
voormalige Havezathe Bellinckhave.
Even verderop ligt voor u Erve Pezie. Erve Pezie is één van de oudste erven van Almelo. Het
dateert van eind 1300, toen het Vogelensanc heette. Bij de driesprong gaat u LINKS.
Voorbij het woonhuis aan uw linkerhand kunt u een glimp opvangen van de Bellinckhof. Bij het
witte hek aan de rechterhand loopt u het bosje ‘de Vree’ in, RECHTS
U loopt het bosje door, passeert het crematorium en de hockeyvelden en komt uit op de Oude
Wierdenseweg. Daar gaat u RECHTS. Rechts op de hoek ziet u Erven Schutteman. De bewoners
van dit erve bedienden eeuwenlang het schut in de Nieuwe Graven, sinds 1476 één van de
belangrijkste waterwegen rond Almelo. De schutkolk was in gebruik als haventje.
Rechts ziet u het Hopman van Beusekomhuis dat in 1956 voor de Almelose afdelingen van de
H.J.B. (Hollandse Jongeren Bond) werd gebouwd door architect Jan Jans. Er zijn drie scoutingafdelingen in gehuisvest.

Bij de driesprong gekomen ziet u rechts ’t Hinzeveld. In 1918 werd op de plaats van de oorspronkelijke
boerderij ’t Hinzeveld een zomerhuis gebouwd, omgeven door een fraaie landschapstuin.


U gaat bij de driesprong LINKS. Als u LINKS de brug over bent gegaan staat u weer voor Erve
Beeklust (De hongerige Wolf). U loopt de Ledeboerslaan uit en de cirkel is rond.

