Westerveldpad
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Zwarte Water, voormalige vuilstort, plas, parken
De wandeling loopt via een groene route door de Aa-landen, langs de rand van Aalanden en Holtenbroek en over de dijk van het Zwarte Water naar het Westerveldse bos
met voormalige vuilstort, daarna over de dijk langs de Noorderkolk, vervolgens door de
buurtschap Langenholte, om plas de Wijde Aa heen en terug naar de bushalte.

Routebeschrijving
Rondwandeling vanaf bushalte in de Aa-landen. Afstand 12 km
NB Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bus.
- Ga ter hoogte van bushalte Morra het halfverharde pad in. Blijf RD lopen, zijpaden
negeren. Het pad kruist een tegelpad.
1. Nadat het pad is overgegaan in een klinkerpad ga je vlak voor het speeltuintje RA. Loop
bij de Y-splitsing RD over het smalle pad en het halfverharde pad.
- Houd links aan, ga bij de driesprong schuin RA langs de 'fluweeltuin'. Blijf daarna langs
de rechterkant van de groenstrook lopen.
- Steek bij bushalte Welle de weg over, ga LA en meteen RA over het halfverharde pad.
Blijf dit met een paar bochten door een groenstrook volgen.
- Ga aan het eind RA over het asfaltfietspad, even later LA over het halfverharde
voetpad, aan het eind LA.
- Blijf dit pad langs het water volgen, bruggen naar rechts negeren. Ga bij de driesprong
schuin RA, aan het eind van het pad (inmiddels klinkerpad) RA.
2. Ga aan het eind van het water schuin RA, houd aan het eind van het pad rechts aan en
steek de Middelweg over bij de verkeerslichten.
? Ga LA over het fietspad, bij het 1e fietspad RA. Ga aan het eind RA langs de
klinkerweg, meteen na het witte hek RA over het smalle pad langs het water.
- Bij de parkeerplaats ga je RA, aan het eind daarvan LA en RD langs het water. (Rechts
achter de brug en het metalen hek bevindt zich de horeca van DIFF.)
- Volg het pad langs het water tot het asfaltfietspad. Ga daar RA, steek de klinkerweg
over en loop RD over het halfverharde pad.
3. Ga het 2e halfverharde pad RA, bij de kruising LA. Houd aan het eind rechts aan de dijk
op. Volg het fietspad met een bocht naar links door de fietstunnel.

versiedatum: 11-01-2019

- Loop RD over de asfaltweg resp. betonfietspad. Links zie je de Westerveldse Kolk die in
het Zwarte Water uitkomt.
4. Ga na een bocht om een uitstulping daarvan schuin RA naar beneden, RA over de brug
en loop RD over het graspad. Houd bij de Y-splitsing links aan, het bos in.
- Zijpaden negeren, volg aan het eind de bocht naar rechts, ga even later bij de kruising
LA over het halfverharde pad.
- Ga bij de T-splitsing LA, aan het eind na de brug schuin LA de dijk op. Ga het 1e
halfverharde pad RA.
De heuvel is kunstmatig: het is de oude vuilstortplaats van Zwolle. Vanaf 1934 werd er
huisvuil gestort tot 1978, daarna bouwafval tot 1989. Begin 1990 is dit afgedekt met een
meter dikke grondlaag en zijn er bomen geplant.
- Blijf het pad volgen, zijpaden negeren. Bovenaan de heuvel vind je bij de picknickbank
een oriëntatietafel en daarna heb je een prachtig uitzicht over de Noorderkolk en het
Zwarte Water.
De kolk is ontstaan door zandwinning in 1961. Het Zwarte Water verbindt de stadsgracht
van Zwolle met het IJsselmeer, voorheen de Zuiderzee. Aangezien de binnenstad niet
direct aan de IJssel gelegen is, was dit een belangrijke handelsroute voor Zwolle.
Daardoor kon de stad deel uitmaken van het Hanzeverbond. Tijdens de hoogtijdagen in
de 15e eeuw waren 75 steden lid van dit verbond, onder leiding van Lübeck: van
Harderwijk tot Novgorod in Rusland en van Keulen tot Bergen in Noorwegen.
- Volg het pad naar beneden. Ga daar schuin RA over de asfaltweg (links staan bankjes
aan het water).
5. Ga na het haventje van visserijvereniging De Hengelsport schuin RA de dijk op,
bovenaan LA door een klaphek.
Je passeert het gemaal Westerveldse Zijl. De Westerveldse Aa mondt hier via de
Noorderkolk uit in het Zwarte Water. In 1877 gaf het pas opgerichte waterschap Dieze
opdracht voor de bouw van een schepradstoomgemaal voor de afwatering van de polder
Dieze. In 1925 werd het gemaal omgebouwd tot een elektrisch gemaal, dat in de jaren
zeventig werd vervangen door een modern gemaal. Het oude gemaal is nu in gebruik als
bergruimte bij het nabijgelegen woonhuis. Schoorsteen, machines en het gietijzeren
scheprad zijn reeds lang geleden verdwenen.
Het riviertje is genoemd naar de voormalige havezate Westerveld, die reeds in 1519 werd
vermeld. Een dochter van Johan ten Bussche en Berte Bloemendael bracht het goed
mee in haar huwelijk met Jan van Warmelo. Deze verscheen in het begin van de 16e
eeuw als riddermatige op de landdagen. Zijn zoon Jan werd in 1530 als riddermatige
verschreven en noemde zich toen 'toe Westerveld'. Hoe dat huis er heeft uitgezien is niet
bekend. Vanaf het begin van de 17e eeuw is een groter huis gebouwd, in opdracht van
Geert van Warmelo. Het kasteel was een van de grootste adellijke huizen van Overijssel.
In 1633 werd Rutger van Haersolte, dijkgraaf van Salland, de nieuwe eigenaar. In 1647

verkreeg zijn oudste dochter, gehuwd met Joachim Adolf van Rechteren, het kasteel. Na
haar dood in 1682 vererfde het met al wat er bij hoorde op haar zoon. Het kasteel was
toen al niet meer in goede staat. In 1816 lieten nieuwe erfgenamen het kasteel voor
afbraak verkopen. Het landgoed bleek in 1840 te bestaan uit zeven huizen, landerijen,
tuinen en boomgaarden, samen 216 bunders groot. Westerveld werd in 1858 door de
kinderen van een dochter van Van Rechteren verkocht aan mr. Reint Hendrik baron de
Vos van Steenwijk.
Het poortgebouw is nog lang gespaard gebleven, maar uiteindelijk gesloopt. Van het
kasteel bestaan er alleen nog ondergrondse restanten. De huisplaats bevond zich dichtbij
Erve Westerveld, de boerderij verderop aan de dijk. Deze is in het midden van de 19e
eeuw gebouwd. Aan de linkerkant van de dijk is tussen de bomen door de kerktoren van
Hasselt te zien.
- Loop RD over de dijk en loop na het volgende klaphek LA (Brinkhoekweg), langs een
kolk van de Buitenlanden Langenholte.
- De weg voert naar de buurtschap Langenholte, met aan de rechterkant galerie en koffietheeschenkerij De Langenhof.
6. Volg de klinkerweg met een bocht naar rechts en ga na huisnr. 10 schuin RA over het
graspad, Dodenweg.
- Ga aan het eind scherp RA over het halfverharde pad langs de Wijde Aa. Houd na de
brug, met rechts de Westerveldse Aa, links aan.
De plas is een verwijding van de Westerveldse Aa. Oorspronkelijk was de plas kleiner en
stond bekend als 'De Kolk van Helderlicht', naar de gelijknamige boerderij uit omstreeks
1800 verderop. Door zandwinning ter ophoging van de bouwgrond van de Aa-landen is
de plas een stuk groter geworden.
7. Blijf links aanhouden om de plas heen. Het pad gaat over in een asfaltweg. Waar deze
naar rechts buigt ga je RD over het voetpad, daarna meteen RA. Dit pad komt weer uit op
de asfaltweg.
- Links staat genoemde boerderij Helderlicht. De weg gaat daarna over in een fietspad.
Ga even later bij de kruising met een halfverhard pad schuin LA.
- Loop steeds RD, de heuvel op, ga bovenaan schuin LA, weer beneden RD langs het
bakstenen muurtje met bankjes.
8. Ga het 1e pad RA, houd rechts aan, ga dan het 1e smalle pad schuin LA. Loop bij de
kruising RD over het halfverharde pad.
- Volg het brede pad tot het ronde veld, ga daar RA. Twee paden naar rechts negeren, ga
bij de Y-splitsing schuin RA.
- Blijf dit pad volgen. Het gaat over in een tegelpad, langs een door Tamme de Boer
beschilderd transformatorhuisje, dat uitkomt bij de bushalte.

Praktische informatie
Parken, rivierdijk, bos, voormalige vuilstort, boerenland, recreatieplas. 65% onverhard
Kijken
Galerie De Langenhof, Brinkhoekweg 8, 038-4540658, delangenhof.nl
Eten en drinken
Horeca van DIFF, toegang aan kant Palestrinalaan, in principe dagelijks geopend, 06
51840746
Koffie- en theeschenkerij De Langenhof, zie bij Kijken
Overnachten
B&B De Langenlee, Brinkhoekweg 6, 06 21295920, langenlee.nl
Openbaar vervoer
Bushalte Morra, v.a. Zwolle NS stadsbus 4 richting Aa-landen
Parkeren
Parkeerterrein Aldi, Rijnlaan 125

Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gps-track te vinden op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/westerveldpad/17699/.
Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina.

In 'De mooiste landgoedwandelingen Salland' beschrijft Marycke Naber 12
rondwandelingen van 10 tot 15 km over 28 landgoederen in het afwisselende Salland,
van Ommen tot Diepenveen en de Sallandse Heuvelrug. Naast recente foto’s van natuur
en cultureel erfgoed bevat de wandelgids historische afbeeldingen van de meeste
landhuizen. Tevens heeft Marycke per route bewoners ofwel beheerders van een
landgoed geïnterviewd. De gids is te zien en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

