Trage Tocht Lettele
Auteur: Rob Wolfs
Landgoed Oostermaet
Lettele is een typisch Sallands dorp in het agrarisch gebied tussen de IJssel en de
Sallandse Heuvelrug. Deze rondwandeling gaat grotendeels over het landgoed
Oostermaet met z'n prachtige rododendronstruiken. Aanbevolen in de maanden april, mei
en juni. Lettele is lekker overzichtelijk kerk, school, winkel en kroeg liggen allemaal dicht
bij elkaar. Het dorpsplein doet gemoedelijk aan. We wandelen vanuit de kern al snel de
bossen van het landgoed Oostermaet in. Rond 1900 werd het Oostermaet aangekocht
door Mr. Abraham Capadose met de bedoeling er een groot jachtterrein van te maken. In
de moerassige gedeelten werd rabattenbos aangelegd en op verschillende plaatsen
werden rododendrons aangeplant om het wild dekking te geven. Op de heidevelden
groeiden grove dennen, in de dertiger jaren zijn er andere soorten bijgekomen, zoals
lariks, douglas en fijnspar. Tegenwoordig is de Stichting IJssellandschap eigenaar van
het Oostermaet. Het beheer is gericht op een meer gevarieerd bos. In tegenstelling tot de
meeste landgoederen heeft hier nooit een kasteel of landhuis gestaan. De fraaie
traditionele boerderijen die bij het landgoed horen maken dit gemis echter ruimschoots
goed.

Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats bij de kerk loop je in de richting van enkele houten hekken
voor water. Hier linksaf, een grindpaadje. Op de Y-splitsing rechts aanhouden met het
water aan je rechterhand. Aan het eind linksaf.
Na een voetgangerssluis kom je uit op een asfaltweg. Hier rechtsaf. Nu neem je de
eerste weg linksaf, de Schotwillemsweg. Deze weg wordt verderop onverhard. Op
driesprong linksaf, een zandweg. Even verder wordt het een klinkerweg.
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2. Bij de asfaltweg oversteken en rechtdoor, Vosmansweg, een onverharde weg.
Zijwegen negeren en ruim 1 km steeds rechtdoor. Je passeert een houten slagboom en
een bordje ‘Opengesteld. IJssellandschap’ en gaat rechtdoor. Aan het eind van dit pad
linksaf. Je passeert aan je rechterhand een bank (hier uitzicht op het beekdal van de
Lettelerleide) en gaat rechtdoor met aan weerszijden van het pad rododendronstruiken.
Dit pad komt uit in de bocht van een ander breed pad. Hier ga je rechtsaf, een brede
beukenlaan. Je passeert een slagboom en komt uit bij een parkeerplaatsje met bankjes
en een schuilhut.
3. Direct daarna op de asfaltweg rechtsaf. Iets verderop linksaf, Weg over
Sandbergsveld. Negeer een zandpad met slagboom en een grasbaan langs water met
een slagboom. Deze weg steeds rechtdoor vervolgen. Aan het eind fietspad oversteken
en linksaf over de zandweg. Je volgt de zandweg met een bocht naar rechts. Ongeveer
300 meter na die bocht linksaf over een halfverhard fietspad, Reilinksmarspad. Het
fietspad blijven volgen. Met het fietspad meebuigen naar links en nu loop je over een
zandweg met fietspad, Plompmarsweg. Op het kruispunt bij een bank en P-22576/001
linksaf, Klinkenweg. Even verder bij P-22079/001 schuin linksaf, Schiphorsterweg. Na de
toegangsweg naar nummer 2 wordt het een zandweg. Deze weg komt tegenover
boerderij ‘Oostermaet’ uit bij een asfaltweg.
4. Je steekt de weg over en gaat direct rechtsaf voor J48 langs, een smal paadje door
het bos parallel aan asfaltweg. Aan het eind van het paadje links en direct weer rechts,
een grasbaan langs de rand van bos en grasland. Het pad met een bocht naar links en
naar rechts langs de rand van het grasland volgen. Op de hoek van het grasland bij een
bankje met het pad meebuigen naar links. Je loopt nu in de bosrand. Opnieuw
meebuigen naar links. Verderop meebuigen naar rechts bij J47. Aan het eind links. Het
pad buigt naar links en naar rechts. Nu neem je het eerste pad naar rechts. Op een
driesprong rechtdoor. Het pad buigt verderop naar links. Daarna passeer je aan je
linkerhand een bank en je loopt langs de Slenk aan je rechterhand. Aan het eind kom je
uit bij een parkeerplaatsje en picknickbank.
5. Hier linksaf over het fietspad langs de Oerdijk. Even voor het bord ‘Lettele’ de weg
oversteken en aan de overkant volg je het graspad aan de rechterkant van de
Lettelerleiding. Asfaltweg oversteken en graspad langs het water vervolgen. Vlak voor
een metalen hek begint ga je rechts naar het parallel lopende fietspad en rechtdoor. Loop
rechts langs het metalen hek richting asfaltweg en kerk.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
RK kerk te Lettele
Openbaar vervoer
Bushalte ‘RK kerk’, buurtbus lijn 590 station Deventer (alleen ma t/m za, niet op zo)
Horeca onderweg
In het centrum van Lettele Café-Restaurant De Koerkamp
Percentage verhard-onverhard
10%-90%

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-lettele/13679/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Nergens is de afwisseling van bos en open gebied mooier dan in het oosten van ons
land. De delen van provincies Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel worden
gekenmerkt door eeuwenoude kleinschalige cultuurlandschappen waar bos en open
gebied elkaar doorlopend afwisselen. Rob Wolfs zocht de mooiste plekken in dit gebied
bij elkaar en reeg er aantrekkelijke wandelingen doorheen. In ‘Wandelen op de rand van
bos en boerenland’ staan 20 mooie (rond)wandelingen van soms wat meer en soms wat
minder dan 15 kilometer. Wandelen op de rand van bos en boerenland, Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95, ISBN: 978-90-78641-25-4. De gids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

