
Fietstocht Dorth, Schipbeek, Bathmen en Oxe 
 
Afstand: 35,6 km 
Start: Joppelaan, ter hoogte van de ingang van Museum MORE 
 
Een afwisselend fietsrondje door bos, het landgoed van Huize Dorth, open land met fraaie boerderijen, 
langs het riviertje de Schipbeek, door het gezellige centrum van Bathmen en het landgoed van de 
Oxerhof. 
 
U kunt deze route ook volgen met uw smartphone via de app van Route.nl. Meer informatie daarover 
vindt u onderaan dit document. 
 

 
 
 

Regel Bij km Actie                                                                                                                   Afstand 
1 0,0km Start in de Joppelaan bij de ingang van Museum MORE. Wat verderop komt 

u langs het Tolhuisje * 
2,3km 

2 2,3km Bij kerk van ’t Joppe * LA Eikenboomlaan in 0,8km 
3 3,1km Lochemseweg oversteken en Oxerweg in 1,3km 
4 4,4km Bij zandweg oversteken en bij verharde Dortherweg RA. (Niet ver voor het 

volgende routepunt ziet u rechts, verscholen in het groen, StayOkay de 
Kleine Haar. Het gebouw is een Noors jachthuis en een sfeervolle koffiestop).   

2,7km 

5 7,1km Op kruising Bathmenseweg oversteken. Dit weggetje wordt verderop 
zandweg 

0,8km 

6 7,9km Bij Oude Larenseweg LA 0,8km 
7 8,7km Op kruising met Jufferdijk (geen naambordje) RD 0,3km 
8 9,0km Sla LA bij Overveldweg 0,5km 
9 9,5km LA op Dorshorst  1,1km 

10 10,6km LA op Kasteelweg. Rechts van u ligt het bos van landgoed Dorth. (Even 
verderop, tegenover de Jufferdijk, bij een kleine parkeerplaats begint een 

wandelroute door het waterrijke landgoed bij Huize Dorth).  
De fietsroute gaat verder over de Kasteelweg. 

1,3km 

11 11,9km RA de Bathmenseweg. Aan rechterkant ligt Huize Dorth * 0,8km 
12 12,7km Bij Geltinksteeg LA 0,5km 
13 13,2km Aan einde RD Paddensteeg 0,4km 



14 13,6km Op T-kruising RA Oxersteeg 0,4km 
15 14,0km Gorsselseweg oversteken en Hoogesteeg in (zandweg met fietspad) 0,5km 
16 14,5km LA op de Veldkampsteeg. Blijf deze volgen en zijpaden negeren. 1,7km 
17 16,2km Kruising met grotere weg (Braakmanssteeg) oversteken, pad in, en kort erna 

RA op een zandweg, de Langenbergerweg.   
1,0km 

18 17,2km Schuin links de Bronsvoorderdijk. U fietst door Zuidloo met mooie 
boerderijen. 

0,5km 

19 17,7km Bij Beekwal LA. Onder de A1 door en langs het riviertje de Schipbeek * 1,0km 
20 18,7km De Baarhorsterdijk oversteken en verder langs de Schipbeek 1,0km 
21 19,7km RA over blauwe stuw, en dan gelijk links de Schipbeek weer volgen 1,2km 
22 20,9km Bij brug RA Bathmen inrijden, Schipbeeksweg 0,4km 
23 21,3km Bij richtingwijzer LA Larenseweg 0,3km 
24 21,6km LA Schoolstraat tot de Brink in Bathmen * waar diverse horeca is.   0,3km 
25 21,9km Rij LA om de Brink langs Boode (groot restaurant). 0,1km 
26 22,0km Rechtdoor, de Gorsselseweg  0,3km 
27 22,3km Bij wegwijzer RA Woertmansweg in 0,8km 
28 23,1km Bij Hoekmansweg LA 0,2km 
29 23,3km Bij Schipbeek brug over en RA, fietspad langs de Schipbeek 0,9km 
30 24,2km Bij stuw maakt fietspad een slinger; gewoon fietspad vervolgen en verder 

langs de Schipbeek 
1,9km 

31 26,1km Einde fietspad op de weg (Oxersteeg) LA en omhoog naar viaduct over A1 0,4km 
32 26,5km A1 over 0,4km 
33 26,9km Bij boerderij RA Oxersteeg 0,5km 
34 27,4km Bij boerderij, na bankje, LA weggetje in  0,4km 
35 27,8km LA zandweg over het landgoed Oxe * volgen. Rechts ligt Huis Oxe. 0,7km 
36 28,5km U passeert een brug over de Dortherbeek. Het pad maakt een lus. Let op 

kuilen! 
0,6km 

37 29,1km Na lus LA tot verharde Dortherweg en hier RA (Dit is het kruispunt waar u op 
de heenweg ook bent geweest). 

1,7km 

38 30,8km Bij brede zandweg met fietspad LA (Olthoflaan). Wat verder op kruising  
zandweg oversteken. 

0,6km 

39 31,4km Op Lochemseweg die door Epse loopt LA over fietspad 0,4km 
40 31,8km RA brede zandweg in (Huzarenlaan). 1,4km 
41 33,2km Bij kruising met Dommerholtsweg RD 0,3km 
42 33,5km Op kruising met Elfuursweg RA 1,3km 
43 34,8km Einde zandweg LA Noorseweg 0,4km 
44 35,2km Op de Joppelaan RA weer terug naar Museum MORE 0,4km 
45 35,6km Einde bij ingang Museum MORE  

 
 
 
Tolhuis 
Toen in 1854 de grindweg van Gorssel naar 
Dorth (richting Bathmen) werd aangelegd werd 
er tol geheven om de kosten van onderhoud te 
bestrijden. Er was tot 1921 een vereniging die 
de grindweg exploiteerde. Er stonden tolhuizen 
langs de weg. 
Het tolhuisje aan de Joppelaan 41 is ontstaan 
uit een klein huis, dat in 1915 werd verbouwd 
naar een ontwerp van gemeentearchitect A.J. 
Jansen. Een wit hek aan weerszijden van de 
weg zorgde ervoor dat de passanten de tolboom 
niet konden ontwijken. Op de oude foto uit 1920 
is de dubbele bomenrij aan weerszijden van de 
Joppelaan nog heel goed te zien en ook nu is 
deze op veel plaatsen nog aanwezig. Het 
volgende tolhuis was direct na het spoorwegstation Gorssel in Joppe aan de rechterkant van de weg 
(Joppelaan 102). 
 
 
 
 
 
 



Kerk/kerkhof ’t Joppe  
In 1863 kreeg landgoed en kasteel ’t Joppe nieuwe eigenaren: de drie 
broers Otto, Clemens en Frans uit de katholieke familie Van Hövell tot 
Westerflier en Wezeveld. Een van de broers, baron Frans (Franciscus 
E.A.; 1846-1926) liet de kerk en pastorie bouwen. De eerste steen werd 
gelegd op 4 juni 1866 en sinds 27 januari 1868 is de kerk parochiekerk. 
Architect was H.J. Wennekers uit Zutphen. Zo stond er een grote 
katholieke kerk midden in de bossen van een overwegend protestants 
gebied. Bij de kerk werd een kerkhof aangelegd. In het midden daarvan 
staat een groot kruis van zandsteen, gemaakt door W.F. Mengelberg. 
Opvallend is ook het grafmonument van de familie Van Hövell tot 
Westerflier en Wezeveld, gemaakt van zwart graniet met een obelisk. 
 
Huis Dorth  
Dorth wordt voor het eerst in 1311 vermeld als hof in bezit van Eliger 
van Heeckeren. Zijn opvolger bouwt rond 1329 een kasteel. Op een 
kaart uit 1603 is de vroegste afbeelding van het middeleeuwse kasteel 
te vinden. Derk van Dordt laat in 1606 op de plaats van 
de voorburcht voor zijn enig kind Isabella een nieuw huis 
bouwen, maar door het huwelijk van Isabella raakt de 
familie Van Dordt definitief het bezit kwijt. Huis en hof 
kennen daarna een aantal nieuwe erfgenamen en 
kopers. De uit Deventer afkomstige Laurens Kleyn 
verwerft het huis in 1833 en laat er na sloop een 
neoclassicistisch landhuis bouwen, dat na zijn overlijden 
in 1888 geveild wordt. Daarna raken huis en landgoed 
door de wisselende bezitters in verval. In 1927 is 
Gustaaf ridder Huyssen van Kattendijke de nieuwe 
eigenaar en hij laat het huidige huis Dordt bouwen in een 
nieuw-historiserende stijl met Lodewijk XIV-elementen. 
Als laatste particuliere eigenaar koopt J. Craaijeveld van 
Hemert het landgoed in 1972. De Vereniging tot behoud 
van Natuurmonumenten is vanaf 1986 eigenaar. Het 
parkbos rond huis Dordt is vrij toegankelijk. 
 
Schipbeek 
De Schipbeek ontspringt net over de grens in Duitsland 
nabij Ahaus en stroomt via het zuiden van Twente en het 
noorden van de Achterhoek naar het westen, om 
uiteindelijk net ten zuiden van Deventer in de IJssel uit te 
monden. Net na de Duitse grens is de naam van het 
riviertje nog Buurserbeek, vanaf de grens met Overijssel 
wordt de naam Schipbeek.  
Het totale verval vanaf de oorsprong is slechts 23 meter. 
Vanaf Markelo stroomt de Schipbeek zuidelijk langs 
Bathmen naar Deventer. Dit gedeelte is sterk 
gekanaliseerd. 
 
Bathmen 
Bathmen is een dorp van ongeveer 5500 
inwoners dat sinds 2005 deel uitmaakt van de 
gemeente Deventer. Het dorp ligt ingeklemd 
tussen de Schipbeek en de spoorlijn Deventer-
Almelo. De snelweg A1 doorsnijdt het 
grondgebied van Bathmen aan de zuidzijde van 
de kern. Drie gebouwen in Bathmen zijn 
ingeschreven in het rijksmonumentenregister: 
de Dorther Molen (Molenweg 6), de Nederlands 
Hervormde Kerk en de daarbij behorende toren 
met zadeldak (Kerkplein 3-5; 100m ten NO van 
De Brink). De kerk stamt uit de vijftiende eeuw 
en bevat muurschilderingen uit die tijd, onder 
andere voorstellende de ‘Terechtstelling der 
tienduizend martelaren’ en de H.H. Catharina en 
Gertrudis. 



Oxe  
De buurtschap Oxe wordt al voor het einde van 
de middeleeuwen in archieven genoemd. De 
‘hof te Oxe’ behoorde tot het bezit van de 
hertogen van Gelre. Later werd de buurtschap 
Oxe een zelfstandige marke in het schoutambt 
Colmschate. Tegen het einde van de 
zeventiende eeuw lijkt de hof een zelfstandige 
buitenplaats te worden met enkele onderhorige 
boerderijen.  
De geschiedenis van het huidige huis Oxerhof 
gaat terug tot omstreeks 1862. Dan laat de 
familie Van Doorninck op het landgoed een huis 
bouwen en een landschapspark aanleggen in 
Engelse stijl. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
was de Oxerhof aanvankelijk een herstellings-
oord voor aan het Oostfront gewond geraakte 
SS’ers. In 1944 werd het door de Sicherheitsdienst (=SD) ingericht als kamp voor politieke 
gevangenen. Enkele dagen voor de bevrijding hield de SD er nog veertig man gevangen.  
Op 6 mei 1991 werd op het landgoed De Oxerhof een monument (foto) onthuld ter nagedachtenis aan 
de tien verzetsmensen die hier, enkele uren voor de bevrijding, werden vermoord door de bezetter. 
 
Deze route op smartphone 
De route is gemakkelijk te volgen met de app van Route.nl. Scan de hiernaast 
afgebeelde QR-code vanuit die app en de route verschijnt op uw smartphone.  
Of zoek in de app naar deze route op nummer 983241. 
 
Navigeren met GPS-navigator 
Vanaf de website Gorssel.nl (Erop uit -> Wandelen & fietsen) kunt u een gpx-
bestand van deze route downloaden. Dat kunt u overzetten op een GPS-
navigator (bijv. van Garmin, Teasi of Mio) of naar de navigatie-app op uw 
smartphone (bijv. Topo GPS). 
 
Bekijk deze route op Afstandmeten.nl   
Rechtstreekse link: www.afstandmeten.nl/index.php?id=2252466  
 
Help ons de routebeschrijvingen te verbeteren en actueel te houden  
E-mail uw suggesties naar Redactie@Gorssel.nl    Bedankt! 
 

 
Stuw in de Schipbeek 
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