Holtenbroekpad
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Vestingstad, Zwarte Water, parken
Na Park Eekhout en een aantal highlights in de binnenstad loopt de wandeling langs het
Zwarte Water en over de Groene As van Holtenbroek naar wijkboerderij De Eemhoeve
aan De Dobbe. Vervolgens via Park De Hogenkamp, het park van het Binnengasthuis en
nog een stuk binnenstad terug naar het station.
Routebeschrijving
Start: station Zwolle. Afstand 12 km, bushaltes na 2,5, 5 en 10 km
NB De binnenstad is niet toegankelijk voor honden, het gedeelte tussen bushaltes
Katwolderplein en Kerkbrugje wel (7,5 km).
Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bussen.
- Verlaat het station via de uitgang Centrum. Loop LA langs het stationsgebouw, steek bij
de rotonde de weg over en loop LA langs de Westerlaan.
- Ga de 1e straat RA, Westerstraat, bij het kruispunt RA, Parkstraat resp. Roopoort, en na
het 1e huis aan de linkerkant LA door het metalen hek.
Je bevindt je in Park Eekhout. Het was oorspronkelijk de tuin van Huize Eekhout, rechts
aan het eind van het park. In het begin van de 20e eeuw zijn huis en tuin door de
gemeente aangekocht, met het doel er een nieuw stadhuis te bouwen. Dat is er nooit van
gekomen.
- Loop bij de kruising RD, ga het 1e pad RA, bij de kruising RD. Ga bij de driesprong
schuin RA, aan het eind LA.
1. Ga na de uitgang van het park RA en meteen LA over het zebrapad. Loop over de brug,
steek daarna RA de weg over en loop RD over het halfverharde pad.
- Loop aan het eind RD, Suikerbergsteeg, daarna RA voor Museum De Fundatie langs,
het voormalige Paleis van Justitie uit 1841.
- Ga de 1e straat LA, Praubstraat, met rechts op de hoek de Hof van Zuthem en op nr. 23
de herplaatste 17e-eeuwse toegangspoort van het voormalige Hervormd Weeshuis.
- Ga het poortje tegenover huisnr. 11 in, naar het Celeplein.
Dit is genoemd naar Joan Cele (1343-1417), die rector was van de Latijnse School. Het
plein ligt te midden van het Fraterhuis van de Broeders van het Gemene
(gemeenschappelijke) Leven, volgelingen van Geert Groote (1340-1384) uit Deventer.
Aan het eind van de Middeleeuwen had deze stroming, Moderne Devotie genaamd, zich
over een groot deel van Noordwest-Europa verspreid. Het kloostercomplex omvatte op
den duur vrijwel alle huizen tussen de Papenstraat, Goudsteeg en Blijmarkt.
versiedatum: 03-11-2019

Het gebouw aan de linkerkant uit 1497 was de eetzaal van de scholieren van de Latijnse
school die zelf hun verzorging door de broeders konden betalen.
- Loop terug en vervolg de Praubstraat met een bocht naar rechts, langs Galerie Delfi
Form en het Zwolse balletjeshuis.
- Loop voor 'Adam' van Rodin en het stadhuis langs (Grote Kerkplein). Houd daarna links
aan, Korte Ademhalingssteeg, waardoor je bij de Grote Markt uitkomt.
Het rode zandstenen reliëf uit de 11e of 12e eeuw aan de achterzijde van de Grote of Sint
Michaëlskerk bevond zich waarschijnlijk oorspronkelijk boven de ingang van de
Romaanse kerk uit ca. 1040, die hier stond voordat de huidige kerk in de eerste helft van
de 15e eeuw verrees.
Op de spits van het noorderportaal prijkt Sint Michaël met de draak, de schutspatroon van
Zwolle. De toren die de kerk oorspronkelijk bezat werd in 1669 voor de derde maal
getroffen door de bliksem en in 1683 omver gehaald vanwege instortingsgevaar. Links
van het noorderportaal is in 1614 de Hoofdwacht gebouwd, als onderkomen van de
garnizoens - en burgerwacht. De glazen engel is van Herman Lamers.
- Loop RD en houd rechts aan door de Diezerstraat. Let op de gevels boven de winkels!
Ga de 2e straat LA, Broerenstraat, en loop RD naar de Broerenkerk.
Deze behoorde tot het voormalige klooster dat in 1466 door de broeren (dominicanen)
werd gesticht. In 1576 werd het klooster gevorderd voor huisvesting van Spaanse
soldaten. Bij de Reformatie in 1580 werden de dominicanen uit de stad verdreven. De
kerk, waarin zich tegenwoordig een boekhandel met horeca bevindt, is de moeite van een
bezoek waard, vooral vanwege de prachtige gewelfschilderingen.
- Ga LA, na de kerk RA en loop RD naar de librije, de voormalige bibliotheek van de
broeders. Ga even LA, dan de trap af en LA langs de eind 15e-eeuwse Wijndragerstoren.
- Voor het restant van de stadsmuur ga je RA naar het halfverharde pad langs de gracht,
daar LA, het trapje op en bij de brug RD, Buitenkant.
2. Ga de 1e straat LA langs de restanten van de Steenpoort uit 1488 en loop RD,
Steenstraat. Ga bij het kruispunt voor de paaltjes RA (Bitterstraat).
- Ga RA over het klinkerstraatje, dan LA over het smalle schelpenpad. Ga bij de
driesprong LA en meteen RA over het klinkerstraatje (Onder de bogen).
- Je loopt door het hofje van het stadsvernieuwingsplan van Aldo van Eyk uit de jaren '70.
Ga bij het pleintje RA, na het hek LA (Waterstraat).
- Steek de Nieuwstraat over en loop RD langs de voormalige herberg De Keizer (vanaf
1549 gedurende ruim twee eeuwen hier gevestigd) met een 17e-eeuwse achtergevel.
- Ga na de fietsenstalling RA, Rodetorenplein, met rechts zicht op het Hopmanshuis uit
1663. Ga bij de weg LA, daarna RA over de brug. Houd daarna rechts aan.
- Steek de weg over bij de verkeerslichten, ga RA over het fietspad en direct na de brug
LA. Volg het asfaltpad resp. grindpad langs het Zwarte Water.

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.
3. Ga aan het eind RA, een smal tegelpad, bij de klinkerweg LA. Ga bij het fietspad LA, door
het door Booyabase beschilderde viaduct en RD door de fietstunnel.
- Neem vlak voordat het fietspad ophoudt het pad links van de weg. Volg het pad over het
dijkje, ga aan het eind RA en meteen LA over de klinkerweg.
- Waar deze naar links buigt loop je RD over het voetpad langs de eeuwenoude boerderij
De Klooienberg, tegenwoordig wijkboerderij.
4. Waar het pad uitkomt bij een asfaltfietspad blijf je RD lopen over de dijk. Ga na ca. 50 m
via een trap RA de dijk af, daarna RD.
- Steek de klinkerweg over en loop RD door de zgn. groene as van Holtenbroek. Het
halfverharde voetpad gaat over in een asfaltpad langs speeltuin De Regenboog met
horeca.
- Loop steeds RD, steek de klinkerweg en daarna de asfaltweg met fietsstroken over.
Als je naar cafetaria Het Patatje en/of bushalte Bachplein wilt, ga dan vóór de asfaltweg LA
over het tegelpad.
- Loop RD over de brug, dan links om het gebouw heen over het tegelpad. Ga aan de
overkant van de asfaltweg verder over het halfverharde pad.
5. Pad naar rechts negeren, steek de asfaltweg over en loop RD over het halfverharde pad.
Ga bij de driesprong schuin LA. Loop bij de volgende asfaltweg RD.
- Ga meteen LA en direct na de vijver RA. Loop aan het eind van het pad RA langs het
fietspad en door het tunneltje, meteen daarna scherp RA over de klinkerweg.
- Ga bij wijkboerderij de Eemhoeve LA over het halfverharde pad, bij de driesprong
schuin LA langs vijver De Dobbe.
- Ga vlak voor de bocht naar links schuin RA langs het weiland. Ga vlak voor de weg RA
over het graspad, dan het 1e graspad LA.
- Steek de Zwartewaterallee over bij de verkeerslichten en loop RD. Ga meteen na het
viaduct LA over het halfverharde pad, dan het 1e pad schuin RA.
- Het halfverharde pad gaat over in een asfaltpad. Steek de klinkerweg over en loop RD
over het asfaltfietspad, Katersteeg.
6. Ga al gauw RA en meteen LA over het halfverharde pad door Park De Hogenkamp. Ga
bij het speeltuintje LA en meteen weer LA.
- Houd links aan en ga aan het eind LA over het asfaltpad. Loop aan het eind daarvan RD
langs de klinkerstraat (Jan Buschstraat).
- Ga bij de voorrangsweg RA, Hogenkampsweg, langs restaurant Paradiso. Steek bij de
rotonde de Van Wevelinkhovenstraat over en loop schuin LA, langs de dierenweide.

- Pad naar rechts negeren, ga schuin RA over het halfverharde pad, aan het eind RD
over de asfaltweg (Molenkampsweg).
Rechts zie je de kapel van de RK begraafplaats, aan het eind kun je een kijkje nemen op
de algemene begraafplaats uit 1824, met onder meer de graftombe van de Zwolse
dichter Rhijnvis Feith.
- Steek de voorrangsweg over en loop RD. Ga aan het eind RA, Celebesstraat, en
meteen scherp LA, Vlasakkers, langs een bijzondere picknicktafel bij het wijkcentrum.
In dit gebied werd vlas verbouwd, waarvan de zaden, lijnzaad, werden gewonnen voor
verwerking in de oliemolens langs de Nieuwe Vecht: de Aloë, de Roode Molen en de
Passiebloem.
7. Ga bij de driesprong schuin RA, Riouwstraat, aan het eind LA, Borneostraat. Ga in de
haakse bocht naar links schuin RA over het fietspad.
- Ga na de parkeerplaats RA langs het rode asfaltfietspad en voor de brug RA over het
tegelpad.
Vanaf dit punt heb je links zicht op windoliemolen de Passiebloem. Dit is de enig
overgebleven industriemolen langs de Nieuwe Vecht, in 1602 gegraven als
verbindingskanaal tussen de Vecht en de Nieuwe Wetering. De achtkantige stellingmolen
uit 1776 is gebouwd op een langwerpige houten schuur. Daarin bevinden zich nog stenen
voorraadkelders, waar de geperste olie werd opgeslagen. Voor bezichtiging zie bij Kijken.
Na een aantal bochten loopt het tegelpad langs de 18e-eeuwse zaaddragershuisjes.
Daar woonden dragers van lijnzaad voor de oliemolens aan de Nieuwe Vecht.
- Ga aan het eind van het pad LA, Binnengasthuisstraat, en het 1e halfverharde pad LA.
De huisjes aan de rechterkant dateren uit 1924. Zij kwamen in de plaats van het begin
14e-eeuwse Heilige Geestgasthuis in het centrum, in 1660 omgedoopt tot
Binnengasthuis. Het terrein was oorspronkelijk de tuin van Villa Molenzicht aan het eind
van het park.
- Houd links aan, ga aan het eind LA, na het hek LA. Ga meteen RA over het zebrapad,
daarna LA. Straat naar rechts negeren, ga direct na de brug RA, Philosofenallee.
- Rechts aan het water staat een elektriciteitskast die is beschilderd door Willeke
Trommels. Ga aan het eind LA, Menistenstraat.
- Ga bij de voorrangsweg RA over de brug en voorbij het brugwachtershuisje RA over het
betonpad.
Rechts loopt het Almelose Kanaal. Dit gedeelte van de Nieuwe Wetering werd zo
genoemd toen in 1855 het Overijssels Kanaal tussen de Nieuwe Wetering en Almelo
gereed was. Bij de brug komt het koelwaterkanaal van de voormalige Zwolse Elektrische
Centrale erop uit. Deze heeft gefunctioneerd van 1912 tot in 1955, toen de Centrale
Harculo aan de IJssel is geopend. De laatste is ook alweer afgebroken.

Vanaf de brug heb je zicht op de watertoren uit 1892, die verbouwd is tot 21
huurappartementen. Het onderste deel is origineel. Het bovengedeelte met het koperen
puntdak refereert aan de ommanteling van de toren. Die was in 1959 aangebracht nadat
een schoolmeisje was omgekomen door een vallende steen. Rechts van de watertoren
zie je de Menistensluis (met brugwachtershuisje) uit 1922, waar de Nieuwe Vecht uitkomt
op het Almelose Kanaal.
8. Loop na de brug RD (Almelose Kanaal), steek bij de Schoenkuipenbrug de fietsstraat
over en ga LA over het tegelpad.
De brug is genoemd naar de schoenmakers die in de 17e eeuw aan de overkant van het
water hun looikuipen hadden. De eerste houten brug stamde uit 1684. Daarna kwam er
een gietijzeren ophaalbrug. De huidige draaibrug werd evenals het brugwachtershuisje
aan de overkant in 1907 gebouwd.
- Ga RA over de Kerkbrug en meteen daarna LA over het asfaltpad langs het
oorlogsmonument van Titus Leeser. Loop aan het eind RD langs de asfaltstraat (Ter
Pelkwijkpark).
Dit was oorspronkelijk het Bassekulenbolwerk, een van de elf bastions die ingenieur
Adriaan Anthonisse van 1615 tot 1629 rond de binnenstad liet opwerpen. Aan het eind
van de straat heb je rechts zicht op een herenhuis in Hollandse Neo-Renaissancestijl uit
1884. Van 1916 tot 1967 functioneerde het als gemeentehuis van Zwollerkerspel. Dat
was een ring van dorpen (Westenholte, Berkum en Windesheim) en buurtschappen rond
Zwolle. In 1967 is de gemeente voor het grootste deel bij Zwolle getrokken, de rest bij
omliggende gemeenten.
- Steek de asfaltweg over en ga LA over het tegelpad, dan de 1e straat RA,
Wolweverstraat.
- Ga bij het 2e kruispunt LA, Samuel Hirschstraat en ter hoogte van de synagoge uit 1899
RA.
- Ga de 1e straat LA, Nieuwe Markt, aan het eind van het plein RA en dan schuin LA door
het smalle straatje langs de kerk.
De Bethlehemkerk uit de 14e eeuw is de oudste nog bestaande kerk van Zwolle. Deze
hoorde bij het klooster Betlehem van de Augustijner koorheren, dat zich rond de huidige
Nieuwe Markt bevond. Bij de door ridder Roderick van Voorst in 1324 aangestoken grote
stadsbrand is de kerk, hoewel beschadigd, samen met negen huizen blijven staan.
- Loop langs de linkerkant van het Bethlehems Kerkplein. Het restaurant is gevestigd in
het Refter, de voormalige eetzaal van het klooster.
- Ga aan het eind LA (Sassenstraat; kijk terug op de achterkant van het Refter!) en loop
RD onder de Sassenpoort door en ga RA.
Deze is tussen 1408 en 1436 gebouwd. Lange tijd was de poort een gevangenis. Als
enige 'kostverloren' Zwolse stadspoort is de Sassenpoort aan de sloopwoede in de
eerste helft van de 19e eeuw ontsnapt. In 1893 is de poort overgedragen aan het Rijk en
daarna gerestaureerd in neogotische stijl, onder leiding van P.J.H. Cuypers (van het
Rijksmuseum en het Centraal Station Amsterdam).

Bij het eerste asfaltpad rechts staat een informatieboord met aan de achterkant het
verhaal hoe de hertog van Gelre in 1524 bij de Sassenpoort in de val gelopen was.
- Ga na de brug RA over het tegelpad langs de gracht. Steek de weg over via het 1e
zebrapad. Ga RA en meteen LA, Zeven Alleetjes.
- Houd bijna aan het eind rechts aan door het speeltuintje en loop bij het kruispunt RD,
Terborchstraat, naar het station.

Praktische informatie
Binnenstad, Zwarte Water, groene routes in de buitenwijken. 30% onverhard
Kijken
Museum De Fundatie, Blijmarkt 20, museumdefundatie.nl
Galerie Delfi Form, Praubstraat 4, delfiform.nl
Het Zwolse Balletjeshuis, tevens Tourist Info, Grote Kerkplein 13, zwolseballetjes.nl
Grote of Sint Michaëlskerk, Grote Markt 18, academiehuis.nl
Broerenkerk: Waanders in de Broeren, Achter de Broeren 1-3, waandersindebroeren.nl
Wijkboerderij de Eemhoeve, Eemlaan 25, traverswelzijn.nl/locaties/wijkboerderij-deeemhoeve
Oliemolen de Passiebloem, Vondelkade 175, molendepassiebloem.nl
Sassenpoort, Sassenstraat 53, sassenpoortzwolle.nl
Eten en drinken
Starbucks, Oosterlaan 1, dgl. v.a. 7.00
Allerlei horecagelegenheden in de binnenstad, o.a. Waanders in de Broeren, zie bij Kijken
Brasserie De Hofvlietvilla, Pannekoekendijk 6, 038-2038011, hofvlietvilla.nl
Horecagelegenheden in het Deltioncollege, Mozartlaan 15, Zwolle, 038 850 3000,
deltion.nl/contact/restaurant-deltion
Speeltuin De Regenboog, Bachlaan 20. Open: wo, vr t/m zo 13.00-17.00
Cafetaria Het Patatje, Bachlaan 351, 038-4212154
Wijkboerderij de Eemhoeve met terras, Eemlaan 25, 038 454 1658,
traverswelzijn.nl/voorzieningen-op-eemhoeve
Restaurant/cafetaria Paradiso, Hogenkampsweg 29-31, 038-453 3403, paradisozwolle.nl
Allerlei horecagelegenheden in de binnenstad
Bibliotheek De Stadkamer, Zeven Alleetjes 1A, 038 421 7278, stadkamer.nl
Overnachten
Grand Hotel Wientjes, Stationsweg 7, Zwolle, 038 425 4254, bilderberg.nl
Grand Hotel Ter Borch, Stationsweg 9, Zwolle, 038 425 6789, pillowshotels.com
Openbaar vervoer
Bushalte Katwolderplein/Centrum, diverse bussen
Bushalte Bachplein, stadsbussen 1 en 2
Bushalte Kerkbrugje, stadsbus 4
Parkeren
Zie zwolle.nl/parkeren

Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gps-track te vinden op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/holtenbroekpad/17767/.
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.

