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1. Windesheimse duinen
en putten
rondwandeling
2. Dwars door Salland
lijnwandeling
3. Duursche Waarden
rondwandeling
4. Olster landgoederen en
de IJssellinie
rondwandeling
5. Randen en uiterwaarden rondwandeling
6. Twee kloostersroute
rondwandeling
7. De overkant van
Deventer
rondwandeling
8. Over de Oude Vechtsteeg rondwandeling
9. Hart van Salland
rondwandeling
10. Bathmens Schipbeekpad rondwandeling
11. Door Pallandtland
rondwandeling
12. Sallandse jeneverbessenbergen
rondwandeling
13. Over de Hellendoornse
bergen
rondwandeling
14. Haarlerbergenroute
rondwandeling
15. Holterbergroute
rondwandeling
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GEBRUIK VAN DE GIDS
UITLEG ROUTEBESCHRIJVING
In de routebeschrijvingen in deze gids wordt voor elk keuzepunt vermeld welke richting je daar kiest (RD = rechtdoor,
LA = linksaf, RA = rechtsaf) en welke kleur je volgt tot het
volgende keuzepunt. Bijvoorbeeld: J50 RA grijs betekent ‘bij
keuzepunt J50 rechtsaf, grijze pijltjes volgen’.
Let op: als je de desbetreffende pijl in jouw looprichting niet
ziet op het keuzepunt, kijk dan aan de andere kanten van
het paaltje. De ‘doorgaande’ route komt dan uit een andere
richting. De richtingaanwijzingen in de routebeschrijvingen
in deze gids zijn leidend.
Tussen de knooppunten zijn de wandelnetwerkroutes in
de regel consequent weergegeven met gekleurde pijlen op
paaltjes of op lantaarnpalen en ander straatmeubilair. De
routes van Natuurmonumenten en de klompenpaden
zijn in de regel ook aangegeven met bordjes die her en der
zijn aangebracht. De paaltjesroutes ten slotte zijn tussen de
keuzepunten aangegeven met houten paaltjes met gekleurde koppen. Een enkele keer is er een routesplitsing op een
plek waar geen knooppuntnummer staat. Deze splitsingen
worden dan, bij gebrek aan een nummer, kort omschreven.
Plaatsen waar je goed op moet letten zijn in de routebeschrijving geaccentueerd met een (!). Je kunt de routes ook volgen
met behulp van de topografische routekaartjes. Je ziet hierop
behalve de routelijn ook de keuzepuntnummers en andere
belangrijke route-informatie.

WELKE KLEUR PIJL?
In Salland komt het soms voor dat pijltjes van dezelfde kleur
naar twee verschillende kanten wijzen (bijvoorbeeld bij een
routeverkorting van een bestaand rondje). Volg dan de aanwijzing in de routebeschrijving in deze gids op.

INFOPANELEN
Infopanelen met een overzichtskaart staan op de startpunten van het Wandelnetwerk Salland. Een aantal van de routes in dit boekje begint bij zo’n startpunt.
Een overzicht vind je op https://marketingoost.routemaker.
nl/routeplanner/wandelen.
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Infobord met een
deel van het wandelnetwerk Salland

ONLINE WANDELPLANNER
Een online wandelnetwerkplanner vind je op www.wandel
net.nl/wandelrouteplanner, evenals een gratis app. Verdwenen of beschadigde keuzepuntpaaltjes graag met foto melden bij https://www.meldpuntroutes.nl/#/.

GPS-TRACKS
Download gratis de GPS-tracks van alle routes uit deze gids:
zoek de titel van deze gids op www.uitgeverijelmar.nl.

HORECA
Op de routekaartjes en in de tekst wordt de aanbevolen horeca met een nummer aangegeven. Sommige horeca – zonder nummer – staat wél op het kaartje, maar niet in de tekst.

CHECK VÓÓR VERTREK JE ROUTE
Aan het wandelnetwerk Salland wordt regelmatig gewerkt.
Kijk vóór vertrek op de wandelplanner of jouw route ongewijzigd is.

INLEIDING
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1. WINDESHEIMSE DUINEN EN PUTTEN

Ook al loopt deze wandeling door verschillende soorten landschap, de IJssel
vormt de rode draad. Het dorp en Landgoed Windesheim liggen op een oeverwal,
een verhoging uit materiaal dat de rivier heeft afgezet. Verderop zie je de IJssel
zelf even, om daarna te worden opgeslokt door bos rond verlaten kleiputten, die
zijn ontstaan door rivierklei af te graven en er stenen van te bakken. Nu is dit het
domein van ijsvogels en haviken. Nog zuidelijker zie je de weidsheid van het open
IJsseldal en hoe de wolken zich spiegelen in de brede Soestwetering.

WINDESHEIMSE DUINEN EN PUTTEN
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WINDESHEIMSE DUINEN EN PUTTEN
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Start-/eindpunt en parkeren
Tegenover Windesheimerweg 2 (Huis Windesheim), Zwolle, parkeerplaats,
startpunt van het wandelnetwerk
Lengte/lengte ingekort
11,5 KM/6 KM
Onverhard
55%, korte route 60%
Wanneer
Het hele jaar door
Honden
Aangelijnd toegestaan
Openbaar vervoer
Syntus-buslijn 161 Deventer – Zwolle, halte Windesheim, brug. Niet op za en
zo. Naar de route: nabij bushalte Dorpsstraat in, deze gaat na overweg over
in Windesheimerweg. RD via L62 naar L60
Horeca
Koffieschenkerij/zorgboerderij Hof van Windesheim, www.
hofvanwindesheim.nl. Za/zo gesloten, dan benzinestation Hartholt Olie
(snoep en drankjes), aan doorgaande weg N337, 200 m ten noorden van de
Dorpsstraat
Bijzonderheden
Enkele oude markeringen zijn verkleurd: oranje is soms bijna wit

Routebeschrijving via knooppunten:
Gezien vanaf P bij L60 RA paars – L62 LA oranje – L63 RA oranje – L64 LA
oranje – op dijk vóór hek RA; voorbij parkeerplaats LA, asfaltweg; eerste pad
RA naar observatiehut – L71 RA geel ((!) Routeverkorting v.a. L71) – A40
RD geel – A42 LA geel – A43 LA geel – L72 RD geel – L62 RD geel – L60.
(!) Routeverkorting: bij L71 LA rood – L69 LA rood – L67 RA
blauw – L66 RA geel – A47 RA geel – L61 RD geel – L60.

WINDESHEIMSE DUINEN EN PUTTEN

17

WANDELING 1 

11,5 KM

CONGREGATIE VAN WINDESHEIM
Het klooster in Windesheim was het ‘moederklooster’ van
de Congregatie van Windesheim. Van hieruit werden in de
IJsselstreek, maar ook in het buitenland, kloosters gesticht
waarin de leer van de Moderne Devotie werd beleden. De
grondlegger van die beweging was de Deventenaar Geert Grote (13401384). Hij stoorde zich
aan de decadente geestelijkheid in die tijd, waar
persoonlijke rijkdom en
buitenechtelijke relaties
met vrouwen geen uitzondering waren. Daartegenover plaatste hij een
eenvoudig en gewetensvol leven.
18

DE MOOISTE NETWERKWANDELINGEN

Het parkbos van
Landgoed Windesheim
Geert Grote met volgelingen, Aquarel van
Antoon Derkinderen
(afb. Wikipedia)

ACHTERGRONDEN
Kasteel Windesheim
in 1922, toen alles
nog fier overeind
stond. In 1944 ging
het gebouw tijdens
een bombardement
in vlammen op

A. LANDGOED WINDESHEIM
Afgaand op de majestueuze poort verwacht je daarachter een imposant kasteel. Dat stond er inderdaad ooit: de
eerste versie werd al omstreeks het jaar 1600 gebouwd,
de tweede in 1744. Precies twee eeuwen later, toen hier
Duitse soldaten waren ingekwartierd, lieten geallieerde brandbommen het hoofdgebouw in vlammen opgaan.
Sindsdien is dat een ruïne, maar alle 18e-eeuwse bijgebouwen zijn er nog, zoals de ‘bouwhuizen’ links en rechts,
die vroeger samen met het hoofdgebouw rond het centrale plein stonden. Daar kun je helaas niet komen, maar je

Aan de achterkant
van het verdwenen
landhuis leidt deze
ingang nu naar nog
meer bos
WINDESHEIMSE DUINEN EN PUTTEN
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kunt wel heerlijk wandelen door het parkbos. Direct rond
het huis is het park aangelegd in de geometrische Franse stijl. Het parkbos oogt daarentegen als een natuurlijk
bos. Toch is het wel degelijk ontworpen, door de beroemde landschapsarchitect Leonard Springer himself, in 1910.

B. KLEIPUTTEN
Van 1853 tot 1987 stond tussen het dorp Windesheim en de
IJssel een steenfabriek. Rivierklei werd afgegraven om er stenen van te bakken. Daarbij ontstonden kleiputten, hier ook
wel tichelgaten genoemd (tichel = baksteen). Het geluid
van spade en kruiwagen
en later dat van graafmachines en vrachtauto’s is
verstomd. Nu klinkt vanuit de ontstane plassen en
het spontaan opgekomen
omringende bos het geluid
van vele soorten water-,
zang- en roofvogels. Klim
in de vogelkijkhut en kijk
welke soorten je herkent.
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Waar voorheen de
bedrijvigheid van
de steenfabriek te
horen was, klinkt nu
de hoge roep van de
ijsvogel
Waalsteenfabriek
Windesheim nog
vóór de sluiting in
1982 (afb. land
schapoverijssel.nl)

ACHTERGRONDEN

De rust langs de
Soestwetering
wordt mogelijk nog
versterkt door aan
de oever bloeiende
valeriaan, die rustgevende eigenschappen heeft

C. SOESTWETERING
Na de bedijking van de IJssel in de 14e eeuw kon het rivierwater zich bij grote wateraanvoer niet meer vrijelijk over
de omgeving verspreiden en bovendien werd de natuurlijke afwatering naar de rivier toe belemmerd. Daarom werden kort na de dijkaanleg weteringen gegraven om de problematisch geworden waterhuishouding beter te regelen.
De Soestwetering loopt vanaf de voet van de Holterberg
richting Zwolle en mondt uiteindelijk uit in het IJsselmeer.
Onderweg voegt het water van diverse andere stromen
zich bij de Soestwetering, die daardoor stroomafwaarts
steeds breder wordt.

D. WINDESHEIM
Het dorp Windesheim is ergens in de middeleeuwen ontstaan op een rivierduin bij de IJssel, een natuurlijke hoogte
die bestond uit opgewaaid rivierzand. De kerk valt op: het
lijkt alsof iemand de westelijke muur eruit heeft gehaald,
een boerderij voor de helft naar binnen heeft geschoven
en de rest van het gat weer heeft dichtgemetseld. In werkelijkheid is er een boerderij tegen de kerk aangebouwd om
stenen uit te sparen. In de 14e eeuw werd hier een klooster
ingewijd, compleet met brouwerij. Na de reformatie werd
WINDESHEIMSE DUINEN EN PUTTEN
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