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Wijde Aa, Vechtdijk en Agnietenberg
De route loopt vanaf de buitenwijk Aa-landen, langs laaglandbeek de Westerveldse Aa,
vervolgens om plas de Wijde Aa heen en via de buurtschap Langenholte naar de
Buitenlanden Holthagen met diverse kolken langs de Vechtdijk. Vervolgens over de
Agnietenberg, een rivierduin van de Vecht, en via Brinkhoek, de 'goudkust van Zwolle',
terug naar de bushalte.
Routebeschrijving
Start: bushalte Maaslaan, afstand 9 km
- Steek vanaf de bushalte Maaslaan de Maaslaan over, ga LA en na de brug RA, een
halfverhard pad langs de Westerveldse Aa.
- Ga bij de 1e brug RA, daarna het 1e pad LA. Blijf dit volgen langs de buurtweide Aaweide en de plas.
Dit is de Wijde Aa. De plas is ontstaan doordat er zand is gewonnen ter ophoging van de
bouwgrond van de Aa-landen. In de zomer van 1965 werd een start gemaakt met het
bouwrijp maken van de grond. In 1967 werden de eerste woningen opgeleverd. De wijk
kwam gereed in 1979. De naam is afgeleid van het riviertje de Westerveldse Aa, die
uitmondt in het Zwarte Water bij Westerveld.
1. Ga LA het bruggetje over (Boezemkoppad). Loop om de plas heen, paden naar rechts
negeren. Houd na de brug rechts aan, ga aan het eind RA, een asfaltweg.
Na de haakse bocht naar rechts zie je links het natuurgebied Buitenlanden Langenholte.
Hier groeit de zeldzame wilde kievitsbloem, ook wel Zwolse tulp genoemd. Eens in de
twee jaar organiseert het Overijssels Landschap er in april een excursiedag, waarop je de
uitgestrekte tulpenvelden kunt aanschouwen. Na ruim een kilometer kom je in de
buurtschap Langenholte met aan de rechterkant galerie/theeschenkerij De Langenhof.
Langenholte behoorde tot de gemeente Zwollerkerspel. Dit was een ring van dorpen en
buurtschappen rond de gemeente Zwolle. In 1967 is het grootste deel daarvan
geannexeerd door de gemeente Zwolle.
- Loop op de Y-splitsing RD over de asfaltweg, Holthagen. Zie het informatiepaneel bij de
picknickbank. Ga bij de kruising RD, na ca. 250 m LA, een betonfietspad.
2. Let op! Na een aantal bochten ga je in een haakse bocht naar links (bij wandelpijlen) min
of meer RD over het graspad resp. tegelpad (kan glad zijn!).
Als je een hond bij je hebt, blijf dan verder lopen over het fietspad en de Vechtdijk. Zie
verder bij routepunt 3.
- Ga aan het eind van het tegelpad LA, een graspad, aan het eind daarvan RA over de
Vechtdijk.
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Je loopt langs het natuurontwikkelingsgebied Buitenlanden Langenholte, in bezit van het
Overijssels Landschap. De dijk is in de 14e en 15e eeuw aangelegd. Waar de dijken
doorbraken vormden zich kolken of wielen. Bij het herstellen van de dijk werd deze
eromheen gelegd. Op de dijk staat nog een Duitse tankweer uit de Tweede Wereldoorlog.
In de bloemrijke hooilanden van de uiterwaarden leven onder andere ree, haas, otter,
grote modderkruiper en vogels zoals rietgors, blauwborst en kwartelkoning.
3. Ga na een camping aan je linkerhand het 1e pad LA (bij wandelpaal J63), na de
voetgangerssluis RD omhoog.
Je loopt over de Nemelerberg, een rivierduin van de Vecht. Oorspronkelijk was dit een
stuk groter. Het duin is gedeeltelijk afgegraven voor het voormalige klooster van de
moderne devoten, dat aan Sint Agnes was gewijd. Sindsdien wordt de Nemelerberg over
het algemeen Agnietenberg genoemd.
- Ga na de bocht naar links het eerste pad RA naar beneden langs een grote beuk
(wandelpijlen). Loop bij de kruising RD omhoog (wandelpijlen negeren), een hol pad.
4. Ga vlak voor de bocht naar rechts RA, een smal pad omhoog. Volg dit slingerende
paadje steeds RD, kruisende paden negeren. Ga aan het eind LA en meteen het 1e pad
RA.
- Loop bij de kruising RD de heuvel op, ga bovenaan RA. Volg het pad met een bocht
naar links, dan RD door een voetgangerssluis en langs een picknickplaats. Ga op de
asfaltweg LA.
5. Ga bij het kruispunt RA over het fietspad (of het smalle voetpad ernaast).
Links bevindt zich Restaurant Agnietenberg en verderop het parkeerterrein van de
Agnietenplas.
- Loop op de kruising RD, ga dan na ca. 250 m RA, een karrenspoor. Dit gaat over in een
voetpad. Loop bij de asfaltweg RD, houd bij de driesprong rechts aan, langs een vijver.
- Blijf RD lopen, ga aan het eind van de wijk LA, een asfaltvoetpad. Steek aan het eind
daarvan de Brinkhoekweg over en loop RD over het Koeweidepad.
6. Ga aan het eind van het fietspad RA, na de bocht naar links (Reggelaan gaat hier over in
Beulakerwiede) LA het fietspad in (Koppelspad).
- Ga het 1e halfverharde pad RA, dan het 1e pad LA. Ga aan het eind LA, dan het 1e pad
RA terug naar bushalte Maaslaan.

Praktische informatie
Parken, boerenland, rivierdijk, beboste heuvel. 40% onverhard
Kijken
Galerie De Langenhof, Brinkhoekweg 8, 038-4540658, www.delangenhof.nl
Eten en drinken
Koffie- en theeschenkerij De Langenhof, zie bij Kijken
Restaurant Agnietenberg, Haersterveerweg 23, 038-4532872, www.agnietenberg.nl

Overnachten
B&B De Langenlee, Brinkhoekweg 6, 06 21295920, www.langenlee.nl
Openbaar vervoer
Bushalte Maaslaan, v.a. station Zwolle NS stadsbus 2 richting Aa-landen
Parkeren
Maaslaan hoek Beulakerwiede
Parkeerterrein van de Agnietenplas: ga RA en zie na Restaurant Agnietenberg verder bij
routepunt 5

Routebeschrijving, topografische kaart en GPS-track van deze wandeling vind je op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/langenholtepad/16059/.
Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina.

In 'Wandelen buiten de binnenstad van Zwolle' beschrijft Marycke Naber 10
rondwandelingen van 11 tot 20 km door het groene buitengebied van de stad, over
landgoederen en langs de rivieren de IJssel, het Zwarte Water en de Vecht. De gids is te
bestellen op www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

