Geert Grootepad Diepenveen - Olst
Auteur: Marycke Naber
Rande, De Haere, Groot Hoenlo, Moderne Devotie
Deze wandeling voert langs de voormalige kloosterkerk van Diepenveen en over de
landgoederen Oud- en Nieuw Rande, De Haere ,'t Nijendal en Groot Hoenlo met een
viertal fraaie landhuizen.
Dit is de derde (aan het eind verbeterde) etappe van het Geert Grootepad, een lange
afstandswandeling van ruim 100 km van Deventer via Diepenveen en Windesheim naar
Zwolle. Dit was de bakermat van de Moderne Devotie. Van deze laatmiddeleeuwse
religieuze vernieuwingsbeweging was Geert Groote uit Deventer de geestelijk vader. Bij
Zwolle leefde Thomas a Kempis, die de 'Naleving van Christus' heeft geschreven. Aan de
hand van de locaties die aan deze stroming herinneren wordt de geschiedenis van de
Moderne Devotie verteld.

Routebeschrijving
Start: Bushalte Centrum, Diepenveen. Afstand 14,5 km, bushaltes na 8,5 en 11 km
NB Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bus.
Desgewenst kunt u vóór routepunt 7 door richting Wijhe.
- Loop vanaf de bushalte in noordelijke richting door de Dorpsstraat. Ga na de brug over
de Zandwetering de 1e straat LA, Schilderstraat, aan het eind RA, een zandpad, Kerkpad.
- Ga het 1e paadje RA. Links bevindt zich Herma's Schaduwtuin. Op nummer 6, 4 en 2
bevinden zich oude kloostergebouwen, die in 1756 als pastorie en kostershuis zijn
ingericht.
1. Ga voor het pleintje met de oude pomp LA, een klinkerpad.
U loopt door de voormalige pandhof van het klooster van Diepenveen. Dit was een
ommuurde kloostertuin. Aan de linkerkant bevinden zich een paar oude grafzerken van
het omstreeks 1870 gesloten kerkhof. Aan het eind van het pad staat een beeldje van
twee kloosterzusters, ontworpen door oud-burgemeester Mr. S. Crommelin,
'Bemoediging' genaamd.
In 1400 werd hier een gemeenschap gesticht van rijke dames en zusters van het gemene
leven die liever een kloosterlijk leven wilden leiden. In 1408 werden de zusters reguliere
kanunnikessen en vielen zij onder het kapittel van Windesheim. In het slotklooster, gewijd
aan Onze Lieve Vrouw en aan Sint Agnes, leefden de zusters achter muren en tralies.
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In 1578 werd het klooster geplunderd en in 1581 gesloopt, op de kerk uit 1411 en enkele
gebouwen na, waaronder de brouwerij en de molen. In 1720 werd de kerk gerestaureerd
en in gebruik genomen door de gereformeerde gemeente, nu PKN. Aan de zijkant van de
kerk hangt een bord met uitgebreide informatie. De kerk is op afspraak te bezichtigen.
- Ga aan het eind van het klinkerpad LA, aan het eind RA, een halfverharde weg. Ga aan
het eind daarvan LA langs de slagboom, over landgoed Oud Rande.
Oud Rande was een U-vormig kasteel met twee torens. Dat werd rond 1570 gebouwd en
in 1838 gesloopt. Alleen een toren, waarin halverwege de 17e eeuw een roomskatholieke schuilkerk was ondergebracht, bleef bewaard.
- Volg het pad langs landgoed Oud Rande tot het eind. Daar kunt u rechts de vierkante
toren door de bomen zien.
2. Ga LA over het spoor, een smal pad langs een meidoornhaag. Ga het 1e pad RA langs
de bosrand. Loop RD, mountainbikepad negeren.
- Ga aan het eind RA, een halfverharde weg. Loop na het toegangshek van landgoed
Rande RD over de asfaltweg (Sallandsweg). Ga de 1e halfverharde weg LA, Randerpad.
- Rechts ziet u het vroegere tuinmanhuis (met torentje) van landgoed Roobrugge,
gebouwd rond 1900. Hierbij bevindt zich rustpunt Randerpad. Ga daarna het eerste
karrenspoor LA.
Aan de linkerkant ziet u boerderij Bloemendaal uit 1801. De boerderij was reeds in 1500
onder deze naam bekend. In de 16e eeuw was zij in bezit van het vrouwenklooster,
daarna van de stad Deventer. Aan het eind van het pad ligt links de Paardenkolk, die is
ontstaan bij een dijkdoorbraak in 1699.
- Ga aan het eind RA, een fietspad langs de IJsseldijk, dan de 1e weg RA,
Wildenbergweg. Op nr. 6 bevindt zich rustpunt Klein Wildenberg, met links in het weiland
het Observatorium Middenin.
- Loop verder over de Wildenbergweg, ga voor de parkeerplaats schuin LA over het pad
evenwijdig aan de weg.
- Ga aan het eind RA, een graspad, bij de kruising RD over het karrenspoor, aan het eind
daarvan LA, een smal pad.
3. Ga aan het eind RA en meteen LA, Bockhorsterstraat. Bij de flauwe bocht naar rechts
bevindt zich links Herma's Theetuin.
- Ga bij de witte boerderij uit 1746 het 1e bospad schuin LA. Na een aantal bochten gaat
u aan het eind LA, een breder pad.
- Het bospad gaat over in een graspad. Ga bij een bankje en wandelpaal G48 schuin LA
over het bruggetje. Vandaar hebt u goed zicht op de achterkant van Huis De Haere.
- Loop LA over het graspad langs de wei, ga aan het eind de trap op en bij het
informatiepaneel over de IJssellinie RA (links staat een nagebouwde theekoepel).
(Het 1e pad naar links leidt naar de gerestaureerde bunkers van het IJsselliniemuseum,
onderdeel van het militaire project tijdens de Koude Oorlog.)

4. Loop RD en ga direct na Huis De Haere RA.
De eerste vermelding daarvan was in 1329. De fundamenten van het huidige landhuis
dateren uit 1559. Het is gebouwd op een rivierduin van de IJssel. Rond 1800 werd het
landschapspark aangelegd. Het huis is eind 20e eeuw gerenoveerd. Het landgoed is nu
in bezit van Stichting IJssellandschap.
- Loop ter hoogte van de ingang van het huis LA over de zichtlijn. Links staat een
kunstwerk ter herinnering aan de Koude Oorlog, gezaagd uit het restant van een oude
beuk.
- Loop even later schuin RA langs de tuin van het voormalige koetshuis aan uw
rechterhand.
U komt uit bij een schijnruïne. Deze folly (nutteloos bouwwerk) is in 1870 gebouwd in
opdracht van de toenmalige bewoner van De Haere, Pierre Gustav Voûte. Bij
binnenkomst van de ruïne hoor je het muzikale kunstwerk van André Manuel.
- Steek met je rug naar de ruïne de halfverharde weg over en ga schuin RA, het 1e pad
van rechts, langs de grootste zonnewijzer van de Benelux, die in 2008 is geplaatst.
- Houd daarna rechts aan en loop langs de linkerkant van de vlinderweide met
picknickbanken en insectenhotel. Ga na het houten hek RA over de halfverharde weg.
- Loop bij de kruising RD over de asfaltweg (Hengforderweg). Ga aan het eind RA,
Diepenveenseweg langs bushalte Hengforderweg.
- Ga na de brug LA over de halfverharde weg, Zandweteringpad. Deze gaat over in een
asfaltweg.
U loopt over landgoed 't Nijendal. Sinds 1975 is het in bezit van Staatsbosbeheer. In
1994 werd over een lengte van één kilometer de Zandwetering sterk vergraven. Op een
deel van het landgoed wordt vanaf 2002 het Hanzebos ontwikkeld.
5. Ga vlak voor boerderij nr. 3 RA door de voetgangerssluis naast het houten hek en direct
na de bocht naar rechts LA over het graspad dwars door het open gebied.
- Volg het pad tot het eind, ga na de voetgangerssluis LA. Bij een gemaaltje aan de
Zandwetering wordt het een smal pad.
6. Kruisend mountainbikepad negeren, ga bij de driesprong schuin LA. Houd rechts aan
langs de Zandwetering.
- Loop na de Alte Herrenbrücke RD. Volg het mountainbikepad met een bocht naar rechts,
ga even later schuin RA, met een vijver aan uw rechterhand.
- Blijf het pad RD volgen, zijpaden negeren. Ga bij het weiland schuin LA en volg dit pad
met een aantal bochten tot het eind bij een afsluitboom.
- Voor u ziet u de oprijlaan van huize Klein Hoenlo. Ga RA over de klinkerweg
(Diepenveenseweg). Loop RD tot de leeuwenbrug van Groot Hoenlo.

De voormalige havezate Groot Hoenlo uit de 14e eeuw is rond 1900 grondig verbouwd in
opdracht van jonkheer Jan Willem Teding van Berkhout en zijn vrouw. Zij waren rijk
geworden door hun belangen in suikerplantages in het voormalige Nederlands Indië en
bewoonden het huis in de zomer. De tuin is in 1911 aangelegd door landschapsarchitect
Leonard Springer. In 1985 is het huis opnieuw verbouwd, waarbij het is opgedeeld in een
aantal luxe appartementen.
(Als u niet naar Olst wilt, maar door wilt lopen naar Wijhe, kunt u hier RA (Hoenloseweg).
Volg bij de T-kruising de verharde weg naar links. Ga aan het eind RA over het fietspad
langs de Eikelhofweg. Ga de 1e weg LA (Weth. W.A. Boerkampweg), aan het eind RA
(Boskamp). Zie verder Geert Grootepad Olst - Wijhe bij routepunt 2.)
7. Ga voor de brug LA en volg het onverharde pad evenwijdig aan de weg. Ga het 1e pad
(bij wandelpaal F65) LA, steek de weg over en loop RD, Oude Allee.
- Volg het karrenspoor over de onbewaakte (!) spoorwegovergang, ga aan het eind
schuin RA, een asfaltweg (Oude Allee).
- Ga aan het eind (tegenover u rustpunt fruitbedrijf Van Vilsteren) schuin RA. Loop bij de
voorrangsweg RD, Jan Schamhartstraat, ga aan het eind RA, Rietgors.
Aan de rechterkant ziet u de Aardehuizen. Dit mens- en milieuvriendelijke project met 23
huizen is tussen 2011 en 2016 gebouwd door de bewoners zelf, met hulp van vrijwilligers
uit binnen- en buitenland en professionals.
8. Ga ter hoogte van de toegang tot de Aardehuizen LA, meteen bij de kruising RA. Ga bij
de volgende kruising LA door het klaphek, daarna schuin LA de heuvel op.
- Weer beneden loopt u na het klaphek RD, aan het eind RA, een klinkerweg, Vink. Ga
aan het eind van het fietspad RA en meteen LA, Joke Smitslaan.
- Loop in de haakse bocht naar links RD over het tegelpad, daarna RD, Stationsweg,
naar het station.

Praktische informatie
Vier landgoederen met veel bos. 75% onverhard
Kijken
Dorpskerk Diepenveen, dorpskerkdiepenveen.nl
Herma's Theetuin, Bockhorsterstraat
Museum De IJssellinie, Olst, 06-51417240, ijssellinie.nl, zie rondleidingen
Eten en drinken
Brasserie Zonnig, Dorpsstraat 8, Diepenveen, 0570-592626, brasseriezonnig.nl
Hof van Salland, Dorpsstraat 30, Diepenveen, 0570-591071, hofvansalland.nl
Rustpunt Boerderij Randerpad, Randerpad 2, 7431 PV Diepenveen, 0570-591699
Rustpunt Boerderij De kleine Wildenberg, Wildenbergsweg 6, Diepenveen, 0570600794/591689, kleinewildenberg.nl
Herma's Theetuin, Bockhorsterstraat, mei t/m aug. vr 11-16 uur, 0570-593239/064823961, hermaborder.nl
Kasteel De Haere,Haereweg 4, Olst, 0570-591500, kasteeldehaere.nl
(Cafébiljart Ruimzicht, Eikelhofweg 9, 0570-563941, ruimzicht.eu)
(Eetcafé Boskamp, Boskamp 24, 0570-561412)

Rustpunt biologisch fruitbedrijf Van Vilsteren, Jan Schamhartstraat 88, Olst, 0570-563342
Diverse horecagelegenheden in Olst, o.a.
Eetkamer Hier is ut, Jan Schamhartstraat 5, 0570-683935, uthuus.nl/brasserie.html
Café-restaurant 't Bakhuus, Aaldert Geertsstraat 42, Olst, 0570-562829, bakhuus.nl
Oriëntaals restaurant Rijst en zo, Jan Schamhartstraat 2A, Olst, 0570-547168, rijst-enzo.nl
Restaurant Bella Roma Olst, Jan Schamhartstraat 2, Olst, 0570-560003, bellaroma-olst.nl
Overnachten
B&B De Randerhof, Olsterweg 8, Diepenveen, 0570-545889 / 06 30317652
Het Waterhoen, Diepenveenseweg 5, Olst (bij kasteel Groot Hoenlo), 0570-563311,
hetwaterhoen.nl
Villa Aberson, Jan Hooglandstraat 23, Olst, 0570-833088 / 06 37664054, villa-aberson.nl
Openbaar vervoer
Bus 161 Deventer - Zwolle, haltes Centrum Diepenveen, Sallandsweg, Hengforderweg,
Olst Centrum (op korte afstand van het station). Niet in het weekend!

Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gps-track te vinden op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/geert-grootepad-diepenveen--olst/16752/. Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina.

De wandelgids Geert Grootepad is uitverkocht. Marycke Naber heeft echter in het
afwisselende Salland nog een andere fraaie wandelgids gemaakt: 'De mooiste
landgoedwandelingen Salland'. Hierin beschrijft zij 12 rondwandelingen van 10 tot 15 km
over 28 landgoederen, van Ommen tot Diepenveen en de Sallandse Heuvelrug. De gids
is in te zien en te bestellen op www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

