
Zwolse zwerftocht – zaterdag 15 oktober 2022 

Parkoersbouwers: Rinda Scheltens 

Start: Het wandelhonk, Veemarkt 35, 8011 AJ Zwolle. 

Parkeren: Er is een grote parkeerplaats aan de andere kant van de Veemarkt. 

Openbaar Vervoer: Zwolle ligt aan de spoorlijn Amersfoort – 
Leeuwarden/Groningen. Vanaf het station staan er pijlen naar de start. 

Wandeltocht vanuit Zwolle 
Op deze tweede wandelroute van WS78 in Zwolle verkennen we dit keer het landschap ten noorden van 
de provinciehoofdstad. Hoewel we nooit heel ver van de stad geraken, is de route toch verrassend groen 
met een afwisseling van bos en weilanden.  

Vanuit het Wandelhonk lopen we eerst door de binnenstad. Daarbij komen we langs een goed 
verborgen geheim: een prachtige binnentuin tussen twee huizenblokken. Dan gaat de route over de 
markt, waar op dat moment de zaterdagmarkt aan de gang is. Goed op de pijlen letten dus. Op de markt 
komen we langs de Glazen Engel, een beeld van aartsengel Michaël van Herman Lamers dat bestaat uit 
ongeveer 350 lagen glas van 1 cm dik. Door de Korte Ademhalingssteeg lopen we vervolgens langs het 
stadhuis. De aparte naam van de steeg verwijst naar de gevangenen die van het gevang in het stadhuis 
naar de galg op de markt werden gebracht.  

Na een paar fraaie straten komen we langs de Bethlehemse Kerk en het Refter. Die zijn waarschijnlijk in 
1309 gebouwd, toen een uitgebreid kloostercomplex in gebruik werd genomen. Beide overleefden de 
verwoestende stadsbrand van 1324 en gelden nu als de oudste gebouwen van Zwolle. Amper een 
honderd meter verderop lopen we onder een tweede iconisch monument door: de Sassenpoort. Deze 
werd eind 14e / begin 15e eeuw gebouwd als onderdeel van de stadsverdedigingswerken. In die tijd 
beleefde Zwolle een gouden tijd als hanzestad.  

Na deze stedelijke monumenten, verkennen we het groen dat Zwolle te bieden heeft. In het Ter 
Pelkwijkpark lopen we langs de stadsgracht en het Monument voor de gevallenen 1940-1945. Bij de 
Diezerpoort komen we nog een stuk oude stadsmuur tegen, voor we naar de oude gevangenis lopen, 
waar nu De Librije in is gevestigd. Dan is er even een lange, saaie straat om de stad uit te komen, maar 
gelukkig is het groen in Zwolle nooit ver weg. Door een serie van parken lopen we de stad uit tot we aan 
de rand van de Aa-Landen hopelijk ons eerste modderpad tegenkomen. Als het heeft geregend, houd je 
de sokken hier zeker niet droog. Het pad langs de weilanden leidt ons naar het Westerveldse Bos waar 
de voormalige vuilnisbelt nu is omgetoverd tot een paradijs voor mountainbikers die hier hun eigen, 
uitdagende route hebben naast het wandelpad. Vanaf de 30 meter hoge top hebben we een schitterend 
uitzicht over de Westerveldse Aa, de Noorderkolk en het Zwarte Water. Hierna moeten we even wat 
asfalt trotseren om in Langenholte bij de soeppost uit te komen. Hier splitsen de afstanden en maakt de 
20 km een kleine doorsteek naar de Wijde Aa, waar de 40 km pas veel later komt.  

De langste afstand gaat door naar de Agnietenberg, waar we weer even mogen klimmen en dalen door 
een fraai bos. De Agnietenberg is genoemd naar het in 1399 gestichte klooster en het theehuis stamt uit 
die tijd. Vervolgens lopen we met een boogje om begraafplaats Kranenburg heen, waar zowel een 
Chinees als een Islamitisch deel is ingericht. Over een graspad lopen we bij de Overijsselse Vecht onder 
de A28 door en duiken we de uiterwaarden in, als het water niet te hoog staat tenminste. In Berkum is 
de grote rust met 18 km al vrij vroeg, maar hier kunnen de wandelaars energie opdoen voor het 
volgende, wat langere stuk naar de koffiepost op 30 km. Aan de rand van Berkum leidt een struinpad de 
wandelaars naar het bos van Buitenplaats De Helmhorst, een prachtig stuk bos waar zelfs de 
routebouwer nog nooit eerder was geweest. Hierna maken we een lusje rond de Wythemerplas. De 
route is hier erg mooi en groen en dankzij een nieuw aangelegd caisson kunnen wandelaars 
tegenwoordig makkelijk onder de spoorlijn door naar het fietspad langs de Westerveldse Aa. Door een 
groen park lopen we naar de koffiepost in een boerderij.  

En dan is het langzaam tijd om aan de terugweg te beginnen, al blijft de route lekker groen. We volgen 
de Westerveldse Aa naar de Wijde Aa, waar we aansluiting vinden bij de 20 km. De grote plas is 
ontstaan door zandwinning voor de bouwgrond van de naastgelegen wijk. Na de plas moeten we even 
de Aalanden doorkruisen om in Holtenbroek bij de fruitpost uit te komen. Langs het Zwarte Water lopen 
we terug naar het centrum, waarbij we nog langs een Lockheed F-104 Starfighter komen die de 
studenten van de opleiding Luchtvaarttechniek moet inspireren. Tot zo’n 100 meter voor de finish lopen 
we over een laatste onverhard pad, voordat de wandelaars mogen nagenieten in het Wandelhonk.   



Gedecoreerden 
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Euro op. 
 

Cijfers: In Twello waren er 
301 wandelaars. Wilt u 
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Vandaag is Jan 

Muijs jarig 

Vorige wandeltocht 
In Twello is er samen met SV Voorwaarts een wandeltocht georganiseerd met de afstanden 6, 12, 22, 
34 en 45 km. Op deze dag was er in Twello een klompenfeest, het was erg gezellig en een mooie 
wandeltocht. 

Volgende wandeltocht 
Dolderse Boschtocht – 29 oktober 2022, DOSC Voetbalvereniging, Willem Arnztlaan 96, 3734 EJ Den 
Dolder. 

Openbaar Vervoer: Station Den Dolder ligt aan de spoorlijn Utrecht – Amersfoort en Utrecht - Baarn. 
Volg daarna de pijlen naar de start (800 m). 

Parkeren: Parkeren kan bij het station, er is een P & R. 

Vooruitblik Den Dolder 
Vanuit de start komen we al snel in het Okkersbos met enkele stuifduinen. Even later lopen we door de 
Biltse Duinen met bossen en stuifzandlandschap. Daarbij volgen we een stukje van het oude spoortracé 
tussen De Bilt en Zeist. Dat is nu een verhard fietspad. We komen door het Panbos. Daar volgen we een 
smal pad over duintoppen en steken enkele kleine zandvlaktes over. 

Ongeveer een halve kilometer voor de soep/koffiepost is de horecarust. Direct na de WS78 rustpost in 
Huis ter Heide splitst de route. De 40 km route steekt de A28 over. Door de rand van Zeist lopen we 
naar het natuurgebied de Krakeling, een heidegebied met jong bos. Over bospaden, waarbij wij enkele 
drukke wegen oversteken, komen we op landgoed Heidestein. We lopen vlak langs de schaapskooi, een 
oude potstal en nu een informatiecentrum van het Utrechts Landschap. 

We lopen door de wandeltunnels en over de aarden wal langs de prachtige vijver. Over Buitenplaats De 
Breul lopen we naar de horecarust voor de 40 km. Ondertussen zijn we bijna bij de A12. Na de rust gaat 
de wandelroute verder over de terreinen van deftige buitenplaatsen met zicht op de grote landhuizen. 
We lopen over de buitenplaatsen Molenbosch, Hoog Beek en Royen en als laatste Pavia. Door het 
Zeisterbos en langs een hertenkamp komen we aan de oostkant van Zeist. Met een andere brug over de 
A28 komen we terug bij de rustpost van WS78 in Huis ter Heide. 

Alle afstanden lopen langs het Keienhuisje bij de Blookervijver. Na een kilometer over een fietspad langs 
een drukke weg lopen we vliegbasis Soesterberg op. Voor ons ligt de voormalige brede start- en 
landingsbaan. Na een kort stukje verlaten we deze brede betonbaan en komen in het sheltergebied.  

Bij ecoduct Op Hees verlaten we de vliegbasis. Aan de andere kant van de spoorlijn komen we in 
natuurgebied De Zoom met heide, bos en kleine zandverstuivingen. We volgen een hoge wal. Het 
laatste deel van de route gaat over het terrein van de Willem Arntsz Hoeve. Zo komen we terug in Den 
Dolder en zijn dan al snel terug op de startlocatie. 

Bestuurstafel 
Het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden, maar één ervan wordt ad-interim ingevuld. Daarom zijn we nog 
op zoek naar een kandidaat-bestuurslid. Hiervoor kunt u zich melden door een mail te sturen naar 
ws78.info@gmail.com met in de onderwerpregel: BESTUURSLID. Bij de overige bestuursleden kunt u 
informatie inwinnen wat er zoal bij komt kijken. Onze oproep is: Laat de vereniging niet in de kou staan 
en meld u aan! 

CREWleden gezocht 
Op verschillende plaatsen in de organisatie is nu al aanvulling gewenst. Op verzorgingsposten kunnen 
door steeds maar ouder wordende “oude garde” nieuwe kandidaat crewleden ingewerkt worden. 

Daarnaast kan WS78 momenteel wel drie stoere mannen en/of vrouwen plaatsen die zich op een 
mountainbike als parcourscontroleur tussen de wandelaars begeven. Zij zijn de ogen en oren van de 
organisatie die bij calamiteiten optreden. Kent u iemand uit uw omgeving die hier geschikt voor is, of 
bent u het zelf wel omdat u ‘uitgewandeld’ bent? Meld u aan via ws78.info@gmail.com met in de 
onderwerpregel: CREWLID. 


