
VAN BROUWERIJ NAAR
BOERDERIJ WANDELING
Henig lop ' n  & Onmeun ig gen i e t ' n
ROUTEBESCHRIJVING



Wat leuk dat jul l ie mee doen met onze wandeling. Wat zit  er in het overlevingspakket; natuurl i jk

Twents pi ls ,  blokjes jong belegen kaas, Twentse droge worst,  een kort ingsbon en een heerl i jk

broodje Asian st icky BBQ chicken. 

Ti jdens de wandeling is het mogeli jk om een een extra activiteit te doen nameli jk Geocache. 

Uit leg hierover vindt je in het andere document die is toegestuurd.

Kortere route

Wandel je l iever 5,5 ki lometer? Zet dan je auto bi j  de Vockersweg 24 op de parkeerplaats rechts

naast het schoolt je (zie foto nummer 9).  Loop vervolgens de parkeerplaats af r ichting de

vockersweg en sla rechtsaf. Dan loop je langs het schoolt je en vervolg je de weg tot dat je op de

Albertsdi jk komt. Vervolgens volg je de routebeschri jv ing vanaf punt 10. Hierdoor mis je wel een

aantal Geocaches. 

Tip: Eten afhalen

Wil je na de wandeling een lekkere maalt i jd meenemen naar huis? Bestel deze dan voordat je

wegloopt, dan zorgen wij  dat deze klaarstaat zodra jul l ie terugkomen. 

Let op: bestel len kan uiter l i jk tot 15.00 uur  

WELKOM

De route is gebaseerd op de wandeling ''Rondje Oele'' van Uit in Hengelo



START
Loop de parkeerplaats af richting de Oelerbrug

Steek de Haaksbergerstraat over. 

Loop het pad bij het rode paaltje, af naar beneden langs de brug.

1.

2.

3.

1. 2. 3.



4. Volg het lange pad langs het kanaal 

GEOCACHE ERWTJE 001 & 

DE NIEUWE OELERBEEK SLUIS (premium gebruikers)

5. Blijf het pad volgen tot je onder de snelweg (A35) door bent.

GEOCACHES

6. Volg de bocht naar links en ga rechtdoor (Vockersweg). 

4.

5. 6.



GEOCACHE
7. Volg de naar links en hou de Vockersweg aan.

7.

GEOCACHE DE EULERHOOK 

8. Blijf de weg volgen, tot je op een Y splitsing

komt de Oelersteeg. Houd dan links aan en

volg de Vockersweg.

8.

Tip; aan de linkerkant van de

weg staan als je geluk hebt

een aantal bambi's te grazen.



9. Verderop bevindt zich aan je rechterhand het oude

schoolgebouw van Oele. Sinds 1985 werd het oude

schoolgebouw als wijkgebouw beschikbaar gesteld aan de

inwoners van Oele. Je kunt de locatie afhuren voor een

feest of vergadering, daarnaast wordt het gebruikt door

verschillende verenigingen zoals de touwtrek- en

klootschietvereniging.

Y-SPLITSING 10. De straat komt uit op de Albersdijk bij het

onderstaande huis. Sla links af.

Boerderij Hofplaats (Albersdijk 20) is

een van de 3 rijksmonumenten in Oele.

11. Sla vervolgens

rechts af richting de

watermolen (De Olde

meulenweg). 

Het lijkt alsof je een

erf op loopt.

10.

11.

7.

9.



Tot circa 1900 lag tegenover de korenmolen een oliemolen. Het

huidige molengebouw is gebouwd in 1690. Een gevelsteen links van

de ingang herinnert aan deze bouwactiviteiten.

Het gebouw is opgetrokken in vakwerk met deels bakstenen

wanden en deels een planken bekleding. Oorspronkelijk had de

molen ook een bovenslagrad, tegenwoordig rest alleen het

onderslagrad. De molen werd gerestaureerd in de jaren 1971-1976.

Tegenwoordig is de watermolen in handen van de Stichting

Landgoed Twickel en wordt er door vrijwilligers graan gemalen.

De molen, voorzien van enkele drempels, is te bezichtigen.

12. Ga direct na het gebouw (die links

staat afgebeeld) rechts de brug over van

de watermolen en volg het lange pad

tussen de weilanden door. 

OLDE MEULE

13. Aan het einde van het pad (zie

onderstaande foto) ga je rechtdoor.

GEOCACHE DE OLDE MEULE

12.
13.



14. U komt tijdens de wandeling langs rustpunt Erve ’t Geurts. De wandeling voert u door een landelijke

omgeving in Oele (verouderd ook: Eule, Nedersaksisch: Eul genoemd) 

Buurtschap Oele ligt verscholen in een klein hoekje zuidwestelijk van Hengelo. In Oele wandelt u op

historische bodem. Dit blijkt uit een akte uit 1334 waarin de Havezate Oele met watermolen wordt

genoemd. Een buurtschap is een kleine bewoonde plaats met een eigen naam maar zonder officieel

middelpunt zoals een kerk of een marktplein.

15. Na 300 meter slaat u rechtsaf naar

een onverharde weg (Potsenweg).

BUURTSCHAP OELE

15.

14.



BOSPAD
16. Kort daarna sla je bij het groene kastje rechtsaf. Bij een

huis aan de rechterkant, loop je gewoon rechtdoor (let op dit

pad kan soms wat drassig zijn).

17. Bij deze splitsing (onderstaande foto)

vervolg je het pad naar links.

16.

17.



20. Ga rechtdoor over het erf een

wandelpad op en vervolg dit pad.

19. De wandeling via het erf

voorzetten.

BOERDERIJ
18. Het pad in de bocht blijven volgen tot u bij een

boerderij komt.

18.

19.

In de omgeving van Oele ziet u nog historische boerderijen.

Dankzij de geïsoleerde ligging waant u zich rondom het gebied

in Oele nog in een klein paradijs. U laat het drukke verkeer

rondom Oele snel achter u.

20.

GRAAG UW AFVAL WEER MEENEMEN NAAR 

DE TWENTSE BIERBROUWERIJ EN DAAR WEGGOOIEN!



22. Eerstvolgende zandpad rechts

(Oelerschoolpad).

GEOCACHE
21. Aan het eind van het brede zandpad rechtdoor over

verharde weg.

21.

22.

GEOCACHE VAN BOERDERIJ

NAAR BROUWERIJ 

Het kan zijn dat de Geocache nog niet

geregistreerd staat in de app. Dit duurt langer

dan verwacht. Maar hierbij een tip zodat je

hem toch kan vinden: Het bevindt zich aan de

rechterkant meteen als je het erf op gaat.



ERVE GROOT AVEST
23. Je loopt hierover het erf van Groot Avest (Rijksmonument, Bed

& Breakfast en vleesboerderij)

Op vrijdag en zaterdag is de winkel open tot 15.00 uur en kun je

heerlijke lokale producten halen of een warme gehaktbal.

Daarnaast hebben ze een toiletvoorziening (onder voorbehoud).

24. Sla na de eerste boerderij (die staat

afgebeeld op de linker foto) rechtsaf, loop

vervolgens langs de heg en ga rechtdoor bij

het hek het oelerschoolpad op.

23.

24.



OELERBEEK

26. Wat een idyllisch plekje hè? Deze beek wordt de

Oelerbeek genoemd. Loop rechtsaf over het bruggetje

en houd rechts aan. 

In het voorjaar ziet u, als u geluk heeft, bosanemonen.

25.Neem bij de kruising de afslag naar links en

blijf het pad volgen.

25.

26.



28. Sla op de kruising linksaf de Oelersteeg in.

GEOCACHE
27. Loop rechtdoor langs het hek GEOCACHE Met STIP op de kaart... Oele

27.

28.GRAAG UW AFVAL WEER MEENEMEN NAAR 

DE TWENTSE BIERBROUWERIJ EN DAAR WEGGOOIEN!



30. Vervolg de weg. Loop wederom

onder de snelweg door. Hier kun je

kiezen of je over de verharde weg terug

loopt of langs het kanaal, zoals de

heenweg. 

HET EINDE IS IN ZICHT
29. Vervolg de weg rechtdoor over het bruggetje. (Dit

laatste stuk is gelijk aan eerste deel route).

29.
GEOCACHE VAN BROUWERIJ

NAAR BOERDERIJ

31. Steek de haaksbergerstraat over en sla

rechts af op het fietspad. Sla vervolgens de

eerste weg links ons eikenlaantje in. 

31.

Het kan zijn dat de Geocache

nog niet geregistreerd staat in

de app. Dit duurt langer dan

verwacht. Maar hierbij een tip

zodat je hem toch kan vinden:

Het bevindt zich in de buurt van

ons welkomsthuisje.



Heel erg bedankt dat je hebt meegedaan aan deze wandeling.

Hopelijk hebben jullie ervan genoten en heb je ondertussen ook nog wat

schatten gevonden. 

Mocht je voor de wandeling een lekkere afhaalmaaltijd besteld hebben, haal

deze dan snel op om thuis te genieten en bij te komen van de wandeling.  

Heel graag tot ziens!

Biergroet, team Twentse Bierbrouwerij

THANKS!


