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Na een paar fietspaden en een pad langs de rand van Westenholte loopt de route over
een fietspad en een landelijk weggetje naar De Vreugdehoeve, een biologische
schapenboerderij met horeca. Daarna door een stukje Vreugderijkerwaard, onderlangs
de IJsseldijk en over het Zalkerveerpad naar de IJssel. Vervolgens over de IJsseldijk
langs Veecaten met theehuis Zalkerveer en over het Proemepad door de weilanden naar
's- Heerenbroek met een monumentale melkfabriek. Daarna volgt een saai stuk, maar het
Haagpad door een agrarisch gebiedje tussen Stadshagen en Westenholte maakt het
weer goed.

Routebeschrijving
Start: bushalte Petuniaplein. Afstand 14 km, bushaltes na 9 en 13 km
NB Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bussen.
- Loop vanaf de bushalte in de rijrichting van de bus over de klinkerstraat, na de
parkeerplaats RD over het trottoir.
1. Steek bij de Middelstekamplaan LA de weg over en ga RA, Peterseliepad, aan het eind
RA, Komijnepad. Loop bij de Oreganoweg RD over het tegelpad.
- Steek de Weidesteenlaan over en loop RD, Melisseweg. Ga in de bocht naar rechts
schuin LA over het halfverharde pad.
- Houd links aan over het pad langs het water. Ga bij de brug RA en volg het
Trompetterspad tot het eind. Ga daar RA over de asfaltweg (Zalkerveerweg).
2. Ga na ca. 1,5 km, voorbij De Vreugdehoeve, in de bocht naar rechts LA langs de
parkeerplaats en de dijk op, bovenaan iets naar links en RA de trap af.
Bij hoog water ga je RA over de dijk. Zie verder bij routepunt 3.
- Ga onderaan RA over het graspad, ca. 100 m voor het eind, waar de afrastering naar
links buigt, schuin RA omhoog naar de boerderij.
3. Loop LA voor de boerderij langs, door het klaphek en over het halfverharde pad tot twee
bankjes aan het water, waar de meestroomgeul uitkomt in de IJssel.
Dit is het Zalkerveerpad, een oude veerdam. Tot 1930 verbond het pontveer de
buurtschappen Veecaten en Vreugderijk met het dorp Zalk. Waarschijnlijk hebben de
heren van de voormalige havezate Buckhorst bij Zalk deze oeververbinding gesticht. Zij
hadden namelijk via de bisschop van Utrecht het beheer over Zalk en Veecaten gekregen.
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In de strijd tegen de Kozakken (1813) lieten de Fransen de pont en twee schuiten zinken.
Het veer kwam in 1840 in particuliere handen en bleef met vallen en opstaan in de vaart,
tot in 1930 de Katerveerbrug over de IJssel klaar was. Een lijkwagen naar Zalk was het
laatste voertuig dat werd overgezet.
- Loop terug, ga aan het eind LA, bij de driesprong schuin LA over het fietspad richting
Zalkerveer (Veecaterdijk). Loop na ruim 1,5 km bij theeschenkerij Zalkerveer RD.
- Ga de 1e weg schuin RA de dijk af, beneden RA, Schoolsteeg. Steek aan het eind de
voorrangsweg over (kijk uit!) en ga RA over het fietspad.
4. Let op! Ga na ca. 100 m (tegenover huisnr. 57) LA over het bruggetje, Het Proemepad.
Loop na het klaphek RD langs de rand van het weiland, evt. onder schrikdraad door.
Je bevindt je in de polder Mastenbroek, een van de oudste polders van Nederland. In
1363 heeft de stad Kampen zijn rechten op Mastenbroek geruild met de Utrechtse
bisschop Jan van Arkel voor het Kampereiland en het recht op aanwas in de
IJsselmonding. De bisschop ontwaterde Mastenbroek, dat toen een groot moerasbos
was. Daarnaar verwijst de naam Mastenbroek. De straat- en weteringnaam
Bisschopswetering herinnert nog aan deze bisschop.
- Ga na de hoogspanningslijn aan de rand van het weiland RA, verderop LA over het
bruggetje met klaphekken.
- Loop RD langs een scheefgezakt bankje, ga na het volgende klaphek RA langs de rand
van het weiland, bij het metalen hek LA.
- Ga RA over het bruggetje met klaphekken, daarna RD langs een nutteloos klaphek, aan
het eind van het weiland LA.
5. Ga verderop RA door het klaphek, steek de weg over en ga RA over het fietspad. Je
loopt de buurtschap 's-Heerenbroek in.
De voormalige coöperatieve stoomzuivelfabriek 's-Heerenbroek (Bisschopswetering 55)
verrees in 1914 naar plannen van G.B. Broekema, samen met de daarnaast gelegen
directeurswoning. Het fabrieksgebouw met schoorsteen werd in 1916 vergroot. Het laaden losperron dateert uit omstreeks 1930. Na de sluiting in 1979 werden er tot 2005
melkpoederproducten gefabriceerd. Binnen enkele jaren zal de fabriek getransformeerd
worden tot hotel-restaurant.
- Ga aan het eind van het fietspad LA, Stuurmansweg, en loop ca. 1,5 km RD. Ga na de
spoorwegovergang de 1e weg RA (Scholtensteeg).
Als je naar bushalte Breecamp (richting Zwolle) wilt, ga dan het 1e fietspad LA, Jac. P.
Thijssepad, en voor de tunnel RA over het voetpad omhoog.
6. Blijf RD lopen over het spoor, steek aan het eind de voorrangsweg over (kijk uit!) en ga
LA over de fietsstraat.
- Houd links aan, Hasselterweg, en ga al gauw LA over het fietspad. Blijf na het viaduct
RD lopen, Boerderijenpad.
7. Ga ca. 25 m voor de bocht naar links, bij het informatiebord 'Welkom op de Tippe' RA
over het graspad. Dit is het Haagpad.

- Ga bij de picknickbank op de T-splitsing LA. Je passeert een kunstwerk van
houtkunstenaar Edward Otten bij een picknickbank.
- Loop aan het eind van het betonpad RD naar het fietspad. Loop ook bij de rotonde RD,
ga aan het eind RA door de fietstunnel.
(Daarna loopt links een pad naar bushalte Hasselterweg richting Zwolle.)
- Ga aan het eind LA, dan het 1e fietspad RA. Loop RD langs de Rozenweg resp.
Petuniaplein en Arnicaweg naar de bushalte.

Praktische informatie
Landelijk gebied, IJsseldijk, polder Mastenbroek. 25% onverhard
Eten en drinken
De Vreugdehoeve, biologische schapenboerderij met horeca, Zalkerveerweg 20,
Westenholte, 06 28745728, devreugdehoeve.nl
Theehuis Zalkerveer, Veecaterdijk 12a, 's-Heerenbroek, 038-3557394, zalkerveer.nl
Lunchroom / cafetaria AnyTyme de Weste, Petuniaplein 11, Wesatenholte, 038-4227554,
deweste.nl
Overnachten
B&B Rozenhage, Rozenpad 3, Westenholte, 038-4775401, rozenhage.com
Openbaar vervoer
Bushalte Petuniaplein, stadsbus 5, vanaf Zwolle NS richting Westenholte
Bushaltes Breecamp en Hasselterweg, streekbus 71 Emmeloord-Zwolle
Parkeren
Parkeerterrein bij het Petuniaplein
Parkeerterrein vlakbij De Vreugdehoeve

Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gps-track te vinden op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/s-heerenbroekpad/17753/.
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.

