FIETSROUTE:
RUST WAT IN almelo
en vriezenveen
www.rustplaatsen.nl

Deze uitgave maakt deel uit van het project ‘Historische begraafplaatsen
in cultuurhistorisch perspectief’. Daarbij worden op historisch waardevolle
begraafplaatsen herstelwerkzaamheden uitgevoerd en worden de
cultuurhistorische aspecten toeristisch en educatief belicht. Het project is
tot stand gekomen dankzij financiële bijdragen van de Provincie Overijssel
en Leader, ‘Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland’.

VIA
FIETSKNOOPPUNTEN
www.rustplaatsen.nl
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Routepunten Rust Wat in Almelo en Vriezenveen
Deze fietsroute voert u langs twee prachtige historische begraafplaatsen,
welke recentelijk in het kader van het project Historische Begraafplaatsen in
Cultuurhistorisch Perspectief zijn gerestaureerd en opgeknapt. De betreffende
begraafplaatsen zijn in twee opzichten bijzondere rustplaatsen. In de eerste
plaats natuurlijk als plek waar mensen begraven zijn. In de tweede en
niet minder belangrijke plaats als plek waar men, al is het maar even, kan
ontsnappen aan de hectiek van alle dag. Hieronder staan ze.
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‘t Groenedael Almelo 1
Rondom de Grote Kerk in Almelo lag vroeger een kerkhof. In het
koor van de kerk bevindt zich de graftombe van Adolph Hendrik
Graaf van Rechteren en zijn echtgenote Sophia Juliana gravin van
Castell Rüdenhausen. Een mausoleum van leden van de bewoners
van huis Almelo bevindt zich aan de Gravenallee. Na sluiting van
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het kerkhof rond de kerk in 1830 werd de begraafplaats aan de Oude
Kloosterweg in gebruik genomen en in 1875 algemene begraafplaats ‘t Groenendael aan de Willem de Clercqstraat. Deze begraafmonumenten en plekken. Verreweg het grootste graf is dat van de

Route Navigeren via
fietsknooppuntennetwerk

grondleggers van de Almelose textielindustrie, de familie Ten Cate.

Deze route volgt vrijwel geheel het fietsknooppunten-

Zonder meer uniek is een aantal houten grafledikanten. Eén daarvan

netwerk. U fietst van genummerd knooppunt naar

plaats is maar liefst 16 ha groot en herbergt een keur aan bijzondere

is in 2012 volledig gerestaureerd.

u altijd rechtdoor. Startpunt is de huidige ingang van
2

De Oude begraafplaats aan de Weemestraat in Vriezenveen maakt
onderdeel uit van een grote nog steeds in gebruik zijnde dodenakker.
Opvallend in het oude gedeelte zijn de vele hekwerkjes. In de zuid-

is nummer 31. U komt hier door op de grote weg voor
de uitspanning (Holterweg) rechtsaf te fietsen en
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daarna de eerste weg opnieuw rechtsaf te slaan. Doorfietsen tot knooppunt 31. Vanaf hier de knooppunten
op onderstaande kaartje volgen. Als u een knooppun-

1942 neergestort vliegtuig van de Royal Australian Airforce. Op de

tenhouder (bikepointer) van de ANWB heeft kunt u

families Jansen en Tilanus begraven.
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in Almelo. Het eerste knooppunt waar u naar toe moet

oostelijke hoek ligt de omgekomen bemanning van een op 26 maart
begraafplaats zijn ook leden van de Vriezenveense textielfabrikanten-
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knooppunt. Zolang u geen knooppunt tegenkomt, gaat
begraafplaats ’t Groenedael aan de W. de Clercqstraat

Oude begraafplaats Vriezenveen

www.rustplaatsen.nl

ook het Knooppuntkaartje uitknippen en in de houder
plaatsen. Fiets ze en vergeet niet wat te rusten onderweg. Op www.fietseninoverijssel.nl kunt u de route
printen met een keur aan bezienswaardigheden onder-
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weg. Hij is te vinden onder ‘routes van bezoekers’.
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