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Zandweteringpark, Kranenkamp en Frieswijk
We maken een prachtige jubileumtocht in het afwisselende Sallandse landschap onder
de rook van Deventer. Het is feest dit is de 400ste Trage Tocht, met dank voor de tip van
Max Schurink voor deze route. We lopen over nieuwe paden door het kersverse
Zandweteringpark, een typisch stadsrandpark onder de hoogspanning maar wel tussen
de schapen. De route vervolgt over oude bomenlanen door het halfopen Sallandse
boerenland en langs nieuwe natte natuur bij de Moespotsleide naar het idyllisch gelegen
landgoed De Kranenkamp. We maken een heen en weertje naar Abdij Sion, vroeger
domein van de trappisten, nu een bijzondere plek van devotie midden in de natuur. Even
verder is het tijd voor een welverdiende pauze bij het Australische restaurant NuNu, met
een groot terras bij mooi weer. Na een stukje asfalt volgt een verrassend traject over
landgoed Frieswijk met bomenlanen, doorkijkjes op fraaie huizen en boerenland. We
horen de stilte. Op het laatste deel van de route volgen we smalle graspaadjes langs
sloten en de Zandwetering. Aan de andere kant van de wetering loopt de route over ruige
struinpaden terug naar de meer geciviliseerde wereld van het Zandweteringpark. Hou er
rekening mee dat op de (struin)paden het gras en onkruid soms flink hoog kan staan en
na regen kletsnat. Dus goede kleding en goede schoenen zijn een vereiste.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de bushalte of de parkeerplaats loop je richting de hoge flat aan de linkerkant
van de weg en pal daarvoor neem je het eerste pad van betonplaten naar links. Op een
driesprong voor water rechtsaf en direct linksaf de brug over. Door een klaphekje en
schuin naar links onder hoogspanning door in de richting van een volgend klaphekje.
Door het klaphekje en op het pad van betonplaten of over de grasstroken linksaf. Op een
kruising voor een heuvel rechtsaf, breed grindpad. Pal voor het asfalt linksaf, een pad van
betonplaten omhoog. Dit pad met een bocht naar links om de heuvel volgen. Met een
bocht naar rechts via trappen naar beneden en op het pad van betonplaten rechtsaf.
Even voor een bankje met prullenbak linksaf over gras in de richting van een klaphekje.
Door dat hekje en een brede grasstrook volgen. Aan het eind voor een hek rechtsaf. Je
passeert aan je linkerhand een ecologische stapsteen en komt bij een plasje. Hier rechts
aanhouden en je neemt het eerste pad naar rechts.
2. Bij fietspad van betonplaten oversteken en je volgt een smal struinpaadje tussen de
verruigde graslanden. Verderop iets links blijven aanhouden en onder hoogspanning door
in de richting van een brug. Op een splitsing van betonpaden bij die brug en bij L05
rechtsaf. Over een veerooster en tussen houten palen rechtdoor. Waar het betonpad
naar rechts draait ga je rechtdoor, een struinpad langs de rand van een akker aan je
rechterhand. Verderop een smal paadje langs struiken aan je linkerhand en de akker aan
je rechterhand. Daarna het smalle paadje vervolgen langs de bosrand aan je rechterhand
en een brede sloot aan je linkerhand. Bij de asfaltweg even links over het gras en direct
naar rechts weg en fietspad oversteken en rechtdoor, een smal paadje langs water aan je
rechterhand. Je steekt een brede zandweg over bij een manege (draden die je zelf met
een handvat open en dicht kunt maken). Het graspaadje vervolgen.
3. Op asfaltweggetje bij L12 rechtsaf. Na het laatste huisnummer 9 aan je linkerhand
verder rechtdoor en Diepenveen verlaten. Je volgt een brede grindweg tussen de velden.
Op een driesprong schuin linksaf, een pad langs de bosrand aan je rechterhand. Een pad
naar rechts negeren en verder rechtdoor in de richting van een boerderij. Ter hoogte van
de boerderij het pad met bochten blijven volgen. Je komt uit op de Veldhuizerdijk bij de
toegang naar Erve Klein Veldhuis. Hier ga je even linksaf en voor het erf weer rechtsaf.
Op een driesprong rechtdoor, een halfverharde bomenlaan met afwisselend eiken en
beuken. Op een ongelijke kruising verder rechtdoor. Nu bij K20 rechtsaf, een grassig pad
langs een bordje van het IJsselllandschap. Bij een houten slagboom aan je rechterhand
meebuigen naar links en direct daarna ook linksaf, een breed graspad langs de
Moespotsleide. Je passeert een houten afsluitboom en komt uit op een brede beukenlaan.
4. Hier ga je bij K18 rechtsaf. Je neemt het eerste bospad linksaf bij K19 langs een
afsluitboom en een bordje van het IJssellandschap. Een pad naar rechts negeren. Op
een kruisinkje linksaf. Kort daarna op een driesprong (met aan je rechterhand een paal
met gele pijl) linksaf. Kort daarna op een driesprong rechtsaf (paal met gele pijl aan je
linkerhand). Dit pad over een boom heen en links aanhoudend blijven volgen. Je komt uit
op een ander pad en gaat linksaf. Bij de bosrand en bankje met uitzicht rechtsaf. Dan
weer dit bredere pad met bochten blijven volgen. Op een brede kruising met een
eikenlaan ga je rechtdoor. Op een volgende kruising linksaf, brede bomenlaan. Pad naar
rechts negeren. Je passeert een open veld aan je rechterhand. Aan het eind voor water
linksaf en even verder bij K16 rechtsaf de brug over. Aan de overkant direct rechtsaf. Op
de driesprong bij K52 linksaf, een laan met jonge eiken. Al snel op een Y-splitsing schuin
rechtsaf, een paadje langs water aan je rechterhand. Je loopt tegen een heuveltje op en
gaat direct linksaf, een smal paadje naar beneden.

5. Bij de brede grindweg oversteken en rechtdoor, een bospaadje langs een bordje
'Opengesteld'. Op een driesprong linksaf. Bij de bosrand en zicht op een huis rechtsaf,
bospaadje vervolgen. Je loopt langs een fraaie houtwal aan je linkerhand. Het paadje
buigt iets naar rechts van de houtwal af. Een paadje naar rechts negeren en even daarna
op de asfaltweg linksaf. Je passeert huisnummers 1 en 3 en je vervolgt de weg naar Abdij
Sion. Na een bezoek loop je dezelfde weg terug. Langs de huizen over de geasfalteerde
beukenlaan en je neemt het eerste bospad rechtsaf langs een bordje 'Opengesteld'. Al
snel het eerste paadje linksaf, langs een stukje heide. Paadje gaat het bos in. Op een
kruising rechtsaf. Doorlopen tot het eind voor een open veld. Hier ga je linksaf. Op een
driesprong rechtsaf.
6. Nu op een splitsing bij stenen palen aan je linkerhand vlakbij de weg rechtdoor over
het bospaadje. (Linksaf voor horeca NuNu.) Langs een elektriciteitshuisje en op een
kruising met brede grindweg rechtdoor langs infopaneeltje over De Kranenkamp. Direct
daarna op Y-splitsing links aanhouden. Even daarna op driesprong linksaf. Op Y-splitsing
bij K14 links aanhouden, stenen bruggetje met metalen leuning over en rechtdoor
graspaadje, parallel aan de weg. Het paadje rechtdoor het bos in volgen. Buigt naar
rechts en even daarna op driesprong bij K13 linksaf. Op driesprong met pad naar rechts
bij K11 rechtdoor. Dit pad blijven volgen tot je uitkomt op een ander pad. Hier links en
direct daarna na slagboom op kruising linksaf, brede halfverharde weg. Bij voorrangsweg
rechtsaf over het fietspad. Bij fietswegwijzer linksaf de weg oversteken en de
Frieswijkerweg inlopen.
7. Na 300 meter schuin rechts aanhouden over gras richting een houten afsluitboom
met de tekst Frieswijk. Hier rechtsaf over een betonnen constructie, je volgt een grassige
eikenlaan langs een bordje 'Opengesteld'. Om twee oude metalen hekken heen en
linksaf en direct meebuigen naar rechts, een graspad langs een sloot aan je linkerhand.
Meebuigen naar links. Je kruist een koeienpad tussen metalen hekjes door. Dan rechts
en direct links aanhouden, een breed graspad langs een sloot aan je linkerhand. Je
passeert aan je rechterhand Oud Bouwhuis en verder rechtdoor, dan sloot aan je
rechterhand. Op een splitsing bij een bruggetje aan je rechterhand verder rechtdoor.
Even een smaller paadje en dan verbreedt het weer. Meebuigen naar links, water aan je
linkerhand. Je neemt het eerste brede bospad rechtsaf. Aan het eind linksaf, een breed
grindpad langs huisnummer 3. Pal na huisnummer 3 rechts aanhouden, bij een paaltje
met witte kop, een smaller paadje tussen de bomen. Je komt weer uit op het brede pad
en je gaat rechtsaf naar de asfaltweg.
8. Asfaltweg oversteken en rechtdoor, een lange rechte eikenlaan in de richting van een
huis. Uitlopen en op de asfaltweg rechtsaf. Na huisnummer 6 aan je linkerhand ga je bij
een wit-rood schrikhek aan je rechterhand schuin rechts, een smal paadje langs een
brede sloot aan je rechterhand. Het pad langs de sloot blijven volgen. Je komt uit bij een
brede grindweg. Oversteken en rechtdoor bij L15, een graspaadje langs de sloot aan je
rechterhand, tussen de open velden. Dit paadje steeds blijven volgen tot je uitkomt voor
ander water onder hoogspanning, vlak voor de rand van Schalkhaar. Hier ga je rechtsaf
via een overstapje langs een metalen hek en je volgt een smal paadje langs de
Zandwetering aan je linkerhand (verboden voor honden). Doorlopen tot de eerste brug.
Daar ga je linksaf de brug over en aan de overkant rechtsaf. Direct links aanhouden, dus
niet direct langs het water. Je volgt dan geruime tijd, een krappe kilometer een struinpad
in de brede grasstrook tussen bomen.

9. Je komt de bosstrook uit en je vervolgt het smalle paadje pal langs de Zandwetering.
Waar je niet verder kunt ga je linksaf tussen hekken door. Overstapje over, veerooster
over en direct links en weer rechts langs een stenen gebouwtje naar de klinkerweg
toelopen. Daar ga je rechtsaf. Klinkers gaan over in stoeptegelpad en je loopt Deventer
binnen tussen paaltjes door. Bij voorrangsweg en L14 oversteken en aan de overkant
rechtsaf over het fietspad. Voor de brug linksaf, pad van betonplaten. Eerst betonpad
naar links negeren. Op splitsing bij L13 rechtdoor. Doorlopen tot de volgende brug.
Voorbij de brug het betonpad linksaf. Je komt weer terug bij de Wezenland. Rechtsaf
voor parkeerplaatsen en bushaltes.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
OBS De Flint, Wezenland 582, 7415 JM Deventer
Parkeren
Deventer, Wezenland, parkeerplaats bij OBS De Flint
Openbaar vervoer
Bushalte Keizer Karellaan, lijn 4 van/naar station Deventer. Halverwege bushalte
Frieswijkerweg, lijn 165 naar station Deventer .
Lengte van de wandeling
15 km
Horeca onderweg
Halverwege de route horeca NuNu, http://www.naarnunu.nu/index.php/en/, dinsdag t/m
zondag van 10:00 tot 22:00 uur, Raalterweg 22, 7433 RA, Schalkhaar.
Percentage verhard-onverhard
20%-80%
Honden
Honden zijn niet toegestaan over het graspad langs de tussen de Wechelerweg en de
Ganzekooisweg en langs de Zandwetering tussen de Koningin Wilhelminalaan en de
Raalterweg.
Tip: Abdij Sion is tegenwoordig Nieuw Sion. De gastentuin en kloosterkerk zijn regelmatig
geopend. Voor exacte tijden zie http://nieuwsion.nl/.

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-schalkhaar/17678/ . 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.

