Geert Grootepad Zwolle Zuid - station
Zwolle
Auteur: Marycke Naber
Stadsparken, IJsseldijk, Engelse Werk, Spoolderbos
Deze wandeling voert door het Ittersumerpark, het Oldenelerpark, over de IJsseldijk, door
het Schellerpark en nog een stuk IJsseldijk naar Park Het Engelse Werk met horeca.
Vervolgens via Het Engelse Werk, het Spoolderbos en Hanzeland naar station Zwolle.
Dit is de zevende 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 Rommestraat van stadsbus 2 of 4 aan de Kamerledenlaan. Afstand 13
km, bushalte na 10 km.
NB Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bussen.
- Loop vanaf de bushalte over het tegelpad in de richting van de Rommestraat. Volg de
asfaltweg (Kamerledenlaan), aan het eind LA, Schermerhornstraat.
1. Ga meteen RA over het brede klinkerpad naar de vijver, daar LA de trap op en RA over
het halfverharde pad. U loopt door het Ittersumerpark.
- Ga aan het eind RA over de brug. Loop steeds RD: bij de kruising over het halfverharde
pad, de trap af en over de brug.
- Loop aan het eind van het pad RD over de asfaltweg. Waar deze naar rechts buigt
steekt u RD de weg over, ga dan LA en na het spoor de 1e weg LA, IJsselcentraleweg.
- Ga de 1e weg RA, Prof. Feldmannweg, aan het begin van de bocht naar links RA. Het
klinkerpad gaat over in een halfverhard pad door het Oldenelerpark.
2. Loop bij de kruising RD, ga bij de volgende kruising LA. Pad naar rechts negeren, ga na
een aantal bochten het 1e pad RA.
- Aan het eind van dit met betonstrips verharde pad gaat u schuin RA over de IJsseldijk.
Ga aan het eind LA, een asfaltweg.
3. Fietspad naar rechts negeren, ga bij de driesprong RA, Kleine Veerweg. Negeer weer
een fietspad naar rechts.
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- Ga na landwinkel De Huppe het 1e fietspad RA, Otterpad. Ga LA over de brug, door het
Schellerpark. Ga het 1e pad RA, na de bocht RA over de brug.
- Loop RD, ga in de bocht naar rechts LA, bij de kruising RD (als u naar wijkboerderij De
Schellerhoeve wilt, ga dan hier RA).
4. Blijf RD lopen langs de volkstuintjes, ga vlak voor het eind LA over het halfverharde pad.
(Links in het gebouwtje van volkstuinvereniging Ons Genoegen bevinden zich
toiletruimtes.)
- Ga aan het eind van het pad RA, bij de asfaltweg LA (Schellerbergweg). Aan de
rechterkant bevindt zich huize Schellerberg.
- De weg gaat na een bocht naar rechts en naar links over in de Schellerenkweg. Ga aan
het eind RA, het fietspad over de dijk (Schellerdijk), bij de kruising RD door de
spoortunnel.
5. Weer op de dijk gaat u ter hoogte van het informatiebord over de Uiterwaarden Engelse
Werk schuin RA naar beneden over het smalle pad.
Aan het eind van de 16e eeuw werd een linie opgeworpen tussen de stad Zwolle en de
IJssel, met aan de rivier de zogenaamde 'Nieuwe Schans'. Begin 19e eeuw schonk
Lodewijk Napoleon het verdedigingswerk, dat niet langer voldeed, aan de stad Zwolle. De
'Nieuwe Schans' werd vanaf 1828 omgevormd tot een 'openbare wandelplaats'. Op
advies van de bekende Nederlandse tuinarchitect Hendrik van Lunteren (1780-1848)
werd het park aangelegd in de Vroege Landschapsstijl. De oude schans werd slechts
gedeeltelijk vergraven en is tot op de dag van vandaag herkenbaar, met name door de
hoogtes, de waterpartijen, de tunnel en het kruitmagazijn. Zie ook het informatiepaneel.
- Ruiterroute naar links negeren. Ga bovenaan LA, bij de driesprong schuin LA, na de
brug scherp LA. Blijf dit brede pad volgen, zijpaden negeren. Ga aan het eind RA.
Als u naar uitspanning Het Engelse Werk wilt, ga dan LA de dijk op, daar RA. Als u naar
bushalte Het Engelse Werk wilt, ga dan daarna aan het eind LA, bij de voorrangsweg RA.
Aan de overkant van de IJssel stond het benedictijner klooster Klaarwater. Dat is in 1415
gesticht door een aantal nonnen uit het Zwartewatersklooster (1233?1580) tussen
Hasselt en Zwartsluis, die vonden dat daar te weinig discipline heerste. In 1572 is het
klooster Klaarwater door de Geuzen verwoest, evenals het klooster Hulsbergen bij
Wapenveld. Dat was in 1407 gesticht door broeders van het gemene leven. Deze
kopieerden boeken en hadden een steenbakkerij. Aan het eind van de 15e eeuw namen
de fraters het initiatief tot het aanleggen van de IJsseldijk en het graven van de
weteringen aan de Veluwse kant.
- Loop na het tunneltje aan de linkerkant (een overblijfsel van het vestingwerk) RD, het
middelste pad. Bovenaan gaat u RA, bij de driesprong schuin RA.
- Ga bij de volgende driesprong schuin LA, loop bij de kruising RD, aan het eind van het
pad LA over de brug.
6. Loop daarna RD langs het mijnrad dat in 1980 is geschonken door de toenmalige
partnerstad Lünen ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de stad Zwolle.
- Ga even later bij de driesprong schuin RA, na de vlonder het 1e bospad LA, aan het
eind daarvan LA, een asfaltfietspad. Ga het eerste halfverharde pad LA over de brug.

U loopt door het Spoolderbos, dat sinds 1980 het Engelse Werk met de stad verbindt. Het
is toen in het kader van 750 jaar stadsrechten op initiatief van Stichting Zwolle Groenstad
aangeplant, in samenwerking met de gemeente. 4000 Zwollenaren financierden een
boom of struik en plantten die eigenhandig.
- Ga het eerste pad RA over de brug, daarna RD. Ga LA over het bruggetje en het smalle
pad.
7. Pad naar links negeren, ga na het bruggetje RA. Ga het 1e smalle pad LA, aan het eind
daarvan schuin RA, een breed pad, aan het eind LA.
- Het halfverharde pad gaat na de brug over in een asfaltpad, langs Dinoland Zwolle. Ga
aan het eind scherp LA.
- Na de spoortunnel loopt u RD langs de Koggelaan. Steek de Noordzeelaan over en ga
de 1e weg LA, Hanzelaan.
- Ga even later RA door het poortgebouw, Hanzehoven. Volg de weg door de
binnentuinen van het kantorencomplex.
- Na nog drie poorten gaat u voor het plein LA. Steek de weg over, ga RA en dan LA naar
de achteringang van station Zwolle.

Praktische informatie
Stadsparken, rivierlandschap, 45% onverhard
Eten en drinken
Restaurant De Zon in verpleeghuis Zandhove, Hollewandsweg 17. Open: 9.30-21.00;
lunch 11.30-13.30, diner 17.00-18.30. Reserveren via receptie verpleeghuis: 0384687600 of op restaurantzandhove@hetzand.nl
Landwinkel De Huppe met koffieautomaat en boerenijs, Kleine Veerweg 9, 038-4602798,
dehuppe.nl
Wijkboerderij De Schellerhoeve, Schellerpark 101, 038-4605234,
traverswelzijn.nl/locaties/wijkboerderij-de-schellerhoeve
Uitspanning Het Engelse Werk, Het Engelse Werk 4, Zwolle, tel. 038-4217593,
hetengelsewerk.nl
Grand Café Lübeck, Lübeckplein 14, 038-4605858, lubeck.nl
Diverse andere horecagelegenheden aan het Lübeckplein
Diverse horecagelegenheden in de stationspassage
Aan de voorzijde van het station: Starbucks, Oosterlaan 1
Overnachten
B&B Het Kleine Veer, Kleine Veerweg 1, Zwolle, 038-4600336, benb-hetkleineveer.nl
Hotel Fidder, Kon. Wilhelminastraat 6, Zwolle, 038-4235739, hotelfidder.nl
Diverse hotels en B&B's bij het station en in het centrum, zie visitzwolle.com
Openbaar vervoer
Bushalte Rommestraat vanaf station Zwolle: stadsbussen 2 en 4
Bushalte Het Engelse werk, lijn 100 Nunspeet-Zwolle en lijn 203 of 204 Apeldoorn-Zwolle
Zonetaxi Zwolle: nszonetaxi.nl of 0900-6798294

Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gps-track te vinden op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/geert-grootepad-zwolle-zuid--station--zwolle/16805/. 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.

