
Wandeling langs de landerijen richting Nijenhuis. 

Afstand: 3,5 km | Duur: ca. 1 uur 

Start bij parkeerplaats winkel Overesch en ga rechtsaf Hondemotsweg. 

Hondemotsweg 500 meter volgen. Bij driesprong rechts aanhouden; Schaarshoekweg. Na 

200 meter ziet u een perceel wintergraan, rogge, tarwe, spelt of gerst. Het perceel heet de 

Stobbe genoemd naar de boerderij die je op de achtergrond ziet. Dit en het volgende perceel 

pachten wij van ’t Nijenhuis van de Stichting Baron van Ittersum. Wintergraan betekend dat 

deze granen gezaaid zijn in de herfst, (september-oktober) Elk jaar komt er een ander gewas 

te staan, dit noemen we vruchtwisseling. Door elk jaar een ander gewas te telen heb je veel 

minder kans op ziektes of gebreken in het gewas. 

Eerste weg links. Dit is een beukenallee. Het boerderij links heet ´t Jagers of de Gelder, en 

hoort bij landgoed ‘t Nijenhuis. 

Eerste pad rechts en volgen. Dit pad noemen we het woonwagen pad omdat hier tot in de 

jaren vijftig woonwagens stonden. Deze bleven daar een poosje en trokken dan weer verder. 

De wagen werd getrokken door een klein soort paard, een kidde. Het perceel links noemen 

we de Zeven Bosjes, Zeum bussies. Hier staat graan en pompoen. In de winter staat er een 

groenbemester. Een groenbemester zaai je na de oogst van het hoofdgewas en dient er voor 

om mineralen vast te leggen en de bodem te bedekken. Het is een mengsel van 

verschillende soorten, de een meer vorstgevoelig dan de andere. In het voorjaar wordt het 

versnipperd en ingewerkt en de bodem zaaiklaar gemaakt. 

Einde pad rechts, voetpad langs klinkerweg, 1 kilometer. 

Rechts ziet u Summercamp, voorheen Kamp Schaarshoek 

Kamp Schaarshoek nabij Heino (Overijssel) was vanaf 1933 een werkkamp in het kader van 

de werkverschaffing. Van begin 1942 tot 3 oktober 1942 was het een werkkamp voor Joodse 

dwangarbeiders. Na oktober 1942 werden in het kamp evacués uit Den Haag en 

Scheveningen ondergebracht wiens huizen werden gesloopt in verband met de aanleg van 

de Atlantikwall. 

Over spoor rechts, Parallelweg. Vroeger was het gebouw links stationskoffiehuis Arend van 

Dijk. Ook was hier vroeger een exportslagerij gevestigd. Later een mechanisatie bedrijf.  

Parallelweg volgen.  

Aan deze weg heeft vroeger ook ene zeker Kruiden Marie gewoond. Het Kruidenvrouwtje 

werd beschreven in de belevenissen van Eli Heimans geboren op 28 februari 1861 in Zwolle 

aan de Thorbeckegracht in het boek: ”Hei en Dennen”. Eli moest een keer per drie weken 

lopen van Zwolle naar de textielververij van zijn vader in Raalte. Soms ging zijn vriend 

Heinsius ook met hem mee. De zandweg liep dwars door het Heinoseveld en langs een 

meertje. Eli nam vaak pauze bij het meertje en had zijn schoolboekje Suringa’s Zakflora dan 

bij zich en leerde zo de namen van de bloemen kennen en hij praatte dan hardop. Hier 

leerde hij het Kruidenvrouwtje kennen. En zo kwam hij later ook bij haar thuis. Tot op de dag 

van vandaag heeft niemand haar identiteit weten te achterhalen. Ook waar ze precies 



woonde is onbekend. Heimans schrijft dat haar huisje op de hei weliswaar enigszins 

vervallen was, maar er toch veel steviger en gerieflijker uitzag dan de hutten van de 

boerenarbeiders; dat waren niet veel meer dan hutten uit ruwe planken samengespijkerd en 

met plaggen of riet gedekt. Ook spreekt Heimans van een torentje dat vanuit het raam van 

Kruiden-Marie’s huisje in de verte te zien was. Mogelijk was dit de kerktoren van Heino. 

Viersprong rechts, Woolthuisweg volgen. Na 50 meter drielanden punt. Heino-Raalte-

Wijhe 

Links ziet u het Jacobsgat. Hieraan is een aardige anekdote verbonden. Voor de aanleg van 

de spoorlijn Zwolle-Almelo in de jaren 70 van de 19de eeuw was veel zand nodig. De 

eigenaar Jacobus Overesch gaf toestemming voor het afgraven van zijn land, tegen een 

financiële vergoeding. De afgraving ging echter veel te diep naar zijn zin. Zo bleef hij 

ontevreden achter meteen diepe waterplas. De lokale bevolking sprak daarom spottend van 

Het Jacobsgat. 

Spoorweg oversteken en weg vervolgen. Aan uw linkerhand ziet u de modderpoel van onze 

biologische varkens.  

Einde weg links; Hondemotsweg. 

Terug naar de boerderij. 



 


