
Dikkenbergweg (ook: Dickenbergweg; en Müele wegh):

De Dikkenbergweg heette op de kaart van Van Geelkercken / Passavant Mùele wegh. De weg vertrok waarschijnlijk vanaf de vroegere Laarmolen op 
de Molenkamp in Bennekom. Er was mogelijk ook een aansluiting met die andere Molenweg van Bennekom, en wel via een stuk van de huidige 
Laarweg. Steun hiervoor vinden we op een kaart van Van Geelkercken (16??) van het dorp Bennekom, waar aan de rand van de kaart het woordje 
Mueleweg geschreven staat (bij het huidige Van Slootenplein), in de richting van de Laarmolen. De weg langs de Molenkamp sluit rechtlijniger aan op 
een noordelijke parallel van de Huidige Dikkenbergweg dan op de ca. 100 m zuidelijker gelegen Dikkenbergweg zelf (beide wegen lopen parallel 
ongeveer tot Den Bivanck). De Muele wegh lijkt ongeveer volgens hetzelfde tracé te hebben gelopen dan de Huidige Dikkenbergweg. Edelman – Vlam
(1958) schrijft dat de Mùele wegh wellicht de voorloper was van de huidige Oostbreukelderweg. Maar dat is niet erg waarschijnlijk, want die weg ligt 
ongeveer 750 m noordelijker, en de afstanden op de Geelkerckenkaart kloppen veel beter dan vaak gedacht wordt. Zowel de Dikkenbergweg als de 
Mùele wegh lopen op de oude en de huidige kaarten net ten zuiden langs de grootste hoogte van de Dicken bergh / Dikkenberg, en ca. 400 m ten 
zuiden van de Watercolck (nu waarschijnlijk een bosvijver). Anders dan nu liep de Dikkenbergweg vroeger bij de Mosweg, bijv. op kaart 0509-217-
1.jpg (>=1866) naar het noordoosten vrijwel recht door het huidige akkerland van het vroegere Moesdel, tot aan de kruising van de Bosbeekweg met 
de spoorweg. In die buurt lag in de 17e eeuw een groot wegenknooppunt aen de 7 weegh. Dit was ongetwijfeld een een knooppunt met een veel grotere
oppervlakte dan het huidige knooppunt. ook de Maanderweg sloot hierop aan.

Maar de route naar de Ginkelse heidevelden heeft kennelijk ook wel andere tracés gevolgd. Op een kaart van het Uitbreidingsplan Bennekom-oost 
(1936, 0039 8304-8308) behoort de route naar Ginkel: Dikkenbergweg>>Mosweg>>boslaan Sijsselt>> Ginkelseweg over de heide tot de 
“Hoofdverkeerswegen”.
Op de pré-kadastrale kaart van 1818 vertoont de weg een splitsing, waarbij er een tak naar de Renkumsebeek gaat. De brug over de beek bestaat nog 
steeds.
Overigens zijn er later ook wel andere verbindingen van Bennekom met de Ginkelse heide (A) via de huidige Oostbreukelderweg; die route liep via 
een voorloper van de Heinrich Witteweg (vermoedelijk de vroegere Ossenwegh; bij de Oostbreukelderweg (eertijds de wegh van Hasselo naer 
Kreel???) kon je rechtsaf richting Ginkelse Heide, (B) via de Vossenweg, (C) via de Prins Hendrikweg en de Mosweg, (zie kaart 0509-217, 1866 of 
later).

Opmerkingen of aanvullingen zijn welkom.


