Milligerplaspad
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Parken, recreatieplas, rivier, wetering
Na het agrarische gebiedje de Tippe voert de wandeling door de vinexwijk Stadshagen,
met veel water en groen. Na een pad rond de Milligerplas loopt de route langs het Zwarte
Water en de Oude Wetering. Tot slot door Park Stadsbroek met ontmoetingscentrum,
wijkboerderij, horeca en het terrein waar de havezate Werkeren heeft gestaan.
Routebeschrijving
Start: Station Zwolle Stadshagen. Afstand 12 km, bushalte na 3 km NB Raadpleeg de
openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bussen.
- Loop, komend uit Zwolle, de eerste trap van het perron af en loop RD langs het fietspad.
Ga tegenover de fietsenstalling bij het 1e fietspad LA. - Ga bij het voorrangsfietspad weer
LA onder het spoorviaduct door en vóór het volgende viaduct RA langs het fietspad. - Loop
bij de rotonde RD, via het onverharde pad naar het Haagpad, een betonpad door het
agrarische gebiedje de Tippe. Bij het kunstwerk van Edward Otten gaat het over in een
graspad.
1. Dwars door dit gebied liep aan het eind van WO II een 12 tot 15 meter brede en 3 meter
diepe tankgracht vanaf de IJsseldijk nabij het Zalkerveer tot aan de Rademakerszijl bij het
Zwarte Water. Vanaf september 1944 is de gracht gegraven onder leiding van de
Organisation Todt, die daarbij gebruik maakte van grote aantallen dwangarbeiders.
Zwolle werd versterkt door middel van tankgrachten, muren, loopgraven, mitrailleurnesten
en kazematten tot in het hart van de stad. De tankgracht is sinds de aanleg van
Stadshagen niet of nauwelijks meer zichtbaar.
- Ga bij de picknickbank RA, aan het eind op het asfaltfietspad RA (Boerderijenpad). Na
de spoortunnel steek je vóór het begin van de klinkerweg RA de weg over. - Loop RD over
het asfaltpad langs het water. Ga aan het eind daarvan RA (Hogenhofstraat). Loop bij het
kruispunt RD, Hoenlostraat. - Ga bij de T-splitsing LA, daarna RA. Loop RD langs de
parkeerplaats, bij de kruising RD over het asfaltpad door het park. Ga bij de T-splitsing
LA.
2. Graspad naar rechts negeren, ga daarna het 1e asfaltpad RA, aan het eind LA over het
halfverharde pad langs de asfaltweg (Oude Wetering).
Stadshagen is vanaf 1995 aangelegd in de oudste polder van Nederland. Deze is
gelegen tussen Zwolle, Kampen, Genemuiden en Hasselt. Tussen 100 en 500 na Chr.
heeft er een dicht moerasbos gestaan, dat daarna verdween in een zoetwatermeer. Toen
de Utrechtse bisschop Jan van Arkel het gebied in 1363 in handen kreeg, is begonnen
met de inpoldering en ontginning. Voor de ontwatering zijn waterlopen gegraven, zoals de
Bisschopswetering, de Oude en Nieuwe Wetering en de Kamperwetering. Later vormden
de Kamperwetering en Oude Wetering de trekvaart van Kampen naar Zwolle.
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Na de luchtlandingen van de geallieerden bij Arnhem en Nijmegen op 17 september 1944
hebben de Duitsers voor de zekerheid de polders Koekoek en Mastenbroek onder water
gezet. Een maand na het openzetten van de sluizen waren alleen de hoge gronden bij
Wilsum, Uiterwijk en 's-Heerenbroek nog vrij van water. Na de bevrijding van Zwolle en
IJsselmuiden op 14 april 1945 begon men met het droogmalen. Op 17 mei 1945 bereikte
het water in de polder zijn normale peil en kon worden begonnen met het herstellen van
de schade.
- Ga RA over de brug, Mastenbroekerallee, dan de 1e straat RA, Mannagras, meteen LA,
Fioringras en loop ca. 500 m RD. - Ga na de bushalte LA over het tegelpad. Steek de
weg over en loop RD tussen de huizen door. Ga aan het eind van het tegelpad RA. - Bij
de voetgangersbrug ga je LA, daarna LA en het 1e asfaltpad RA door de groenstrook.
Steek de asfaltweg over en ga aan het eind van het pad LA over de tegelstraat
(Lisdodde).
3. De plas is ontstaan na zandwinning in de jaren 1960 voor de verbreding en verhoging
van de A28 en is later vergroot. De zuidkant is bestemd voor recreatie, de noordkant is
natuurgebied.
- Ga aan het eind scherp RA de trap af, loop aan het eind van het smalle pad LA over het
gras en volg daarna RD het asfaltpad. - Houd rechts aan langs de Milligerplas (links
Grand Café Milligers). Loop aan het eind van het asfaltpad RD over het graspad. - Ga
aan het begin van het grasveld LA over het voetpad, aan het eind RA over het
asfaltfietspad. Ga ca. 50 m voor de bocht naar links RA over het asfaltvoetpad.
4. Het kunstwerk bij de plas aan de linkerkant is 'Monument voor Mastenbroek' van Nicolas
Dings.
- Ga bij de kruising RA en houd rechts aan langs de plas. Ga aan het eind LA
(Waterlelie), bij de asfaltweg met fietsstroken RA.
Dit is de Werkerlaan. Vanaf 1914 reed hier de stoomtram van NV SpoorwegMaatschappij Zwolle-Blokzijl, via Hasselt en Zwartsluis. De dienstregeling voorzag in vijf
ritten per dag van Zwolle naar Blokzijl en weer terug, met op vrijdag een extra tram vanuit
Blokzijl naar de Zwolse veemarkt. Aangezien vooral in de crisisjaren het vervoer sterk
terugliep, werd de tram in 1934 vervangen door een busdienst van De Noord-Westhoek.
- Ga LA over de brug, Zomertalinghof. Loop RD over de fietsbrug, ga daarna LA over het
fietspad (Goudplevierpad), aan het eind daarvan RA, Goudplevierstraat. - Loop in de
haakse bocht naar rechts RD over het fietspad (Stadsbroekpad). Ga aan het eind RA
over de dijk langs het Zwarte Water.
5. De rivier begint bij de stadsgracht van Zwolle en mondde oorspronkelijk uit in de
Zuiderzee. Daardoor was zij van groot belang voor de ontwikkeling van de Hanzestad
Zwolle. De naam heeft niets met de kleur zwart te maken, maar met zwet, wat grens
betekent.
6. Je passeert de Stadskolk. Ga voor het viaduct schuin RA de dijk af en bij het fietspad RA.
Ga het 1e halfverharde pad LA, bij de brug LA over het smalle pad, aan het eind RA over
de dijk.
7. Links zie je het voormalige tolhuis uit 1840. Het is het laatste overgebleven tolhuis in de
gemeente Zwolle.

8. In de verte zie de Twistvlietbrug. In de uiterwaarden daar vlakbij in is op 21 mei 1944 de
Lancaster PM-D 722 neergestort. De Britse bommenwerper werd op een missie naar
Duitsland in de buurt van Kleve getroffen door Duits afweergeschut. Op de terugtocht
naar Engeland werd de Lancaster alsnog neergeschoten. Slechts twee van de vijf
bemanningsleden, die per parachute en via onderduikadressen wisten te ontkomen,
overleefden de oorlog. De resten van de bommenwerper zijn in december 2003
opgegraven.
- Ga via het fietspad de dijk af, sla RA, ga voor de brug LA en volg het halfverharde pad.
Vanaf de brug zie je links de Rademakerszijl.
9. Hier mondt de Oude Wetering via de Oude Riete uit in het Zwarte Water. Een
uitwateringssluisje uit 1365 is in 1635 bij hoog water weggespoeld. De huidige bakstenen
sluis uit 1783, in 1825 vernieuwd, werd tot kort na de oorlog nog gebruikt door de
scheepvaart, maar raakte daarna in verval. In 1999 is de sluis ingrijpend gerestaureerd.
- Ga na de brug RA over het smalle pad en loop bij het fietspad RD over het graspad
langs de Oude Riete. 10. Het pad kruist nog een fietspad, met links het beeld 'Sun,
Burning and Melting' van Thom Puckey. - Bij de volgende brug RA, Klokkengieterpad. Ga
aan het eind van de vijver LA over het voetpad langs de vijver, aan het eind RA, dan LA
door het winkelcentrum. - Loop aan het eind RD, via het zebrapad naar het
parkeerterrein. Ga daar LA en volg het tegelpad naar rechts. - Steek de weg over en loop
RD over het asfaltpad. Ga aan het eind RA en meteen LA langs de wijkboerderij. Volg het
klinkerpad naar links.
Op de bovenverdieping van het ontmoetingscentrum naast de bistro is een maquette van
havezate Werkeren te zien. Deze is gemaakt aan de hand van een tekening uit de 18e
eeuw.
11. Ga na bistro de Stadshoeve RA de trap op en loop RD. Na de brug bevindt zich het
terrein van het voormalige Huis Werkeren met een informatiebord. - Loop terug, ga na de
brug RA over het klinkerpad. Steek na de brug de weg over en loop RD over het
asfaltpad. Ga aan het eind RA. - Steek vlak voor de bocht naar rechts LA de weg over
(kijk uit!) en ga RA. Ga vlak voor de spoortunnel LA langs het fietspad, aan het eind RA
naar het station.
Praktische informatie
Vinexwijk met veel groen, water en een recreatieplas. 25% onverhard
Eten en drinken
Grand Café Milligers, Milligerlaan 2, 038-2022338, milligers.nl
Pizzeria Michael, Werkerlaan 3, 038-4202920, pizzeriamichael
Délifrance Zwolle, Wade 1, 038-4221181, delifrance-zwolle.nl
Aziatisch restaurant Minoyu, Belvederelaan 327, 038-4290884, minoyu.nl
Bistro de Stadshoeve met voornamelijk biologische streekproducten, Oude Wetering 13,
038-4579877, bistrodestadshoeve.nl
Overnachten
B&B Rozenhage, Rozenpad 3, Westenholte, 038-4775401, rozenhage.com
B&B Holland, Goudplevierstraat 192, 06 53283258, benbholland.nl
Openbaar vervoer
Bushalte Fioringras, stadsbus 1

Parkeren
P&R ten westen van de spoorlijn bij station Stadshagen, aan de Belvédèrelaan

Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gps-track te vinden op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/milligerplaspad/17765/.
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.

