Wandelsporen Zwolle - Heino
Auteur: Marycke Naber
Zwolle Zuid, landgoederen, weteringen, Lierderholthuis
Na een groene route door Zwolle Zuid loopt de wandeling door het in Engelse
landschapsstijl aangelegde landgoed Zandhove. Daarna door een open landschap, voor
een groot deel over de grasdijk langs de Soestwetering, naar Lierderholthuis met een
ouderwets eetcafé. Tot slot door het bos van landgoed 't Rozendael naar station Heino.
Wandelsporen is een serie wandelingen van station naar station. Deze zijn gebaseerd op
diverse wandelgidsen van Marycke Naber, zoals Wandelsporen rond Zwolle en wijde
omgeving, het Geert Grootepad (uitverkocht, wel verschenen op naberpaden.nl) en De
mooiste landgoedwandelingen in Salland en de Achterhoek. Daarnaast op delen van het
Twentse Kapelletjespad (ook te vinden op naberpaden.nl) en op wandelingen die
Marycke heeft georganiseerd voor de Wandelpool (wandelpool.nl).
Routebeschrijving
Start: station Zwolle. Afstand 20 km, bushaltes na 3 en 16 km
NB Deze wandeling is het mooist tussen 15 juli en 15 maart (buiten het broedseizoen).
Voor de tussentijd is bij Lierderholthuis een alternatieve route beschreven.
Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bus.
- Verlaat het station via uitgang Zuidzijde. Ga aan het eind van het plein LA (Hanzelaan),
en dan al gauw RA, Lübeckplein.
De Hanze is ontstaan in de tweede helft van de 12e eeuw. Het was een
samenwerkingsverband van kooplieden uit verschillende landen om hun handel over
land, op zee en over rivieren verder uit te bouwen en om hun tochten te beschermen
tegen overvallers. In 1356 werd de Hanze, met Lübeck als voornaamste stad, omgezet in
een verbond van steden in de landen rondom de Noordzee en Oostzee. In het huidige
Nederland traden vooral steden in het noorden en oosten tot de Hanze toe, Zwolle in
1448. Hoewel de Hanze toen al op zijn retour was, heeft het de stad geen windeieren
gelegd.
- Loop langs de linkerkant van het plein. Steek de weg over en ga bij de brug LA de trap
af en over de kade.
Hier liep tot in de jaren '90 de Assendorperlure, een landweggetje met aan weerszijden
boerderijen en tuinderijen.
- Loop bij de brug trap op en trap af, aan het eind de trap op en ga RA, Stockholmstraat.
De huizen na de kruising zijn de enige uit de tijd van de Assendorperlure die zijn blijven
staan.
- Ga bijna aan het eind van de straat LA over het tegelpad, daarna RA. Houd na de
fietstunnel links aan, Schellerweg, en ga de 1e straat LA, Grenslaan.
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1. Na huisnr. 14 ga je RA door de voetgangerstunnel en park Schellerdriehoek. Volg het
pad langs de waterspeelplaats, negeer daarna in de bocht naar links het pad naar rechts.
- Houd vervolgens rechts aan en volg na de voetgangerssluis aan het eind van het park
de asfaltweg naar links (Oude Deventerstraatweg).
2. Steek aan het eind de weg over, ga RA over het tegelpad, aan het eind LA langs het
fietspad.
- Steek na de tunnel LA de weg over en loop RA langs de huizen. Ga na huisnr. 53 LA
over het fietspad (Ter Kuilenpad), aan het eind LA, Gruitmeesterslaan.
- Volg deze met een bocht naar rechts en ga na de brug RA over het tegelpad met zicht
op 'Constructie I' van Lixenberg.
- Ga aan het eind RA en direct na de brug RA over het halfverharde pad langs het
Gerenpad. Blijf ook na de fietsbrug het pad volgen, eerst rechts, dan links van het
fietspad.
- Ga na het vijvertje ter hoogte van 'Constructie II' van Cyril Lixenberg RA door de
fietssluis en meteen LA over de klinkerweg.
- Loop bij de volgende fietssluis RD over het voetpad. (Wil je naar Eethuis Zuid, ga dan
hier RA, schuin RA over de brug, direct LA over het voetpad, dan RA.)
3. Steek aan het eind van het halfverharde pad de Stokmeesterslaan over en loop RD over
het tegelpad rechts, later links van het fietspad.
- Ga na het viaduct bij de 1e brug LA, daarna RA over het halfverharde pad. Ga bij de
volgende brug RA en direct daarna LA, Gerenpad, een klinkerweg resp. asfaltfietspad.
4. Ga na de brug scherp LA over het tegelpad, dan het 1e halfverharde pad RA. Ga aan het
eind RA over de brug, daarna RD over het rode asfaltfietspad, bij de volgende brug LA.
Links staat boerderij De Oude Mars uit 1938, nu onderdeel van Zorgspectrum Het Zand.
In de voormalige hooischuur bevindt zich het theehuis met terras op de binnenplaats.
- Steek de asfaltweg over en loop RD door de voetgangerssluis en over het bospad. Ga
het 1e pad schuin LA, aan het eind daarvan LA en direct RA, door een voetgangerssluis.
Je bevindt je op landgoed Zandhove. Dat is aangelegd op een oeverwal van de IJssel,
ontstaan bij het buiten haar oevers treden van de rivier. Dat Zandhove zo ver van de
IJssel ligt wijst erop dat het stroomdal ervan vroeger veel breder was. Het park is
vermoedelijk vanaf halverwege de 18e eeuw aangelegd, in eerste instantie in Barokstijl,
wat hier en daar nog te herkennen is aan de rechte lanen. Vanaf 1905 is het grootste
deel van het park in Engelse landschapsstijl aangelegd, met bochtige paden en
bosranden, waterpartijen en hoogteverschillen. De gemeente Zwolle heeft het in beheer.
- Volg het kronkelpad, houd rechts aan en ga aan het eind RA over de halfverharde weg.
Ga na de haakse bocht naar links het 1e pad RA door de voetgangerssluis.
5. Ga aan het eind LA. Het asfaltpad gaat al gauw over in een halfverhard pad. Houd rechts
aan en volg het pad tot een bruggetje, ga daar RA en na het bruggetje LA.
- Houd bij de Y-splitsing links aan met zicht op de vijver, ga daarna het 1e pad RA. Houd
links aan, loop bij de kruising RD over het smalle pad.

Rechts staat de oudste zomereik van het landgoed, uit het begin van de 18e eeuw. Ook
zie je de oude toegangspoort van Den Hof, de vroegere moestuin en de boomgaard van
het landgoed. Tegenwoordig is er alleen kassenteelt.
- Blijf na de kas RD lopen. Ga aan het eind van de meidoornhaag RA over het graspad,
met een lagere haag aan je linkerhand. Blijf aan het eind daarvan RD lopen.
6. Ga na boerderij De Roskam LA over het grasveld en het smalle graspad langs de vijver
en loop dan door het tunneltje onder de provinciale weg.
- Blijf daarna RD lopen (Aalvangersweg). Ga voor de brug via het overstapje RA over de
grasdijk langs de Soestwetering.
In de voorlaatste IJstijd heeft een gletsjertong een breed dal uitgeslepen, met aan
weerszijden stuwwallen (het Veluwemassief en de Sallandse heuvelrug). Toen in de
Middeleeuwen de IJssel bedijkt werd en het land erachter inklonk, werd de afwatering
een probleem. Daarom werden vanaf de 13e eeuw aan weerszijden lange weteringen
gegraven die evenwijdig aan elkaar lopen. Aan de Sallandse kant monden zij via de
stadsgracht van Zwolle en het Zwarte Water uit in het IJsselmeer.
7. Steek na het overstapje aan het eind de weg over en loop via het overstapje verder over
de grasdijk. Ga bij de brug LA, daarna weer LA over het fietspad.
- Rechts heb je met name in de winter zicht op een plas (rustgebied). Na de bocht naar
rechts gaat het fietspad over in een asfaltweg
Links bevindt zich Gemaal Lierder-Molenboek, rechts een parkeerterreintje met
picknicktafel en 'Gruttoklok'. Deze geeft informatie over de polder Lierderbroek en
weidevogels.
8. Ga aan het eind RA (Gravenweg) na ca. 1 km, vlak na de hoogspanningslijn, LA over het
fietspad.
NB Blijf in het broedseizoen (15 maart tot 15 juli) RD lopen en ga de 1e klinkerweg LA,
Meibergsdijk. Zie verder bij routepunt 10.
9. Na een paar kronkels ga je voor de wetering RA over het graspad. Vóór de klinkerweg klim
je eventueel over een hekje. Ga dan LA (Meibergsdijk)
10. Ga aan het aan het eind RA, Lierderholthuisweg, waardoor je in de buurtschap
Lierderholthuis komt.
Deze is na de Reformatie gesticht door vervolgde katholieken uit Heino rond een
eenvoudige kerkschuur. De huidige Sint Nicolaaskerk dateert van 1924. Daar tegenover
staat een beeld van Tijl Uilenspiegel door Frank Stoopman. Volgens een volksverhaal uit
1922 zou Tijl tijdens een plensbui onder de zogeheten Uilenspiegelbrug geschuild
hebben. Toen de boeren na hun werk drijfnat thuiskwamen, lachte hij ze uit omdat ze niet
hetzelfde hadden gedaan. Zelf had hij echter tot zijn heupen in het water gestaan.
Als je naar de horeca in het centrum van Heino of naar het station wilt, kun je door de
week de buurtbus pakken.
- Houd bij eetcafé d' Olde Wettering links aan langs de bushalte. Doodlopende weg naar
links negeren, ga bij richtingwijzer 8953.1 LA, Herenbrinksweg.

- Ga vóór het spoor RA, Nieuwe Wetering. Na de bocht naar rechts kun je desgewenst over
het onderhoudspad van de wetering lopen.
11. Rozendaelseweg naar links negeren. Rechts leidt een asfaltweg naar boerderij 'Iets van
de weg'. Hier bevinden zich onder meer een rustpunt, een pluktuin en een winkel.
- Ga daarna LA over het bruggetje, aan het eind van het smalle pad schuin RA over de
halfverharde weg (Bornweg). Deze gaat over in een zandweg.
Je loopt over landgoed 't Rozendael. Vanuit erve 't Rosendal is in de loop der tijd door
aankoop van gronden met boerderijen en vooral door vererving een groot buitengoed
ontstaan. Tegenwoordig is het landgoed met 30 erven 500 hectare groot. De luiken van
de boerderijen en dienstwoningen hebben rood-witte schuinbalken, de kleuren van de
familie Van Ittersum, de huidige bewoners van het huis (vanaf deze kant niet te zien).
12. Ga bij de kruising LA over de klinkerweg, Stationsweg, na het spoor LA naar het station.
Praktische informatie
Groene route door buitenwijken, parkbos, landelijk gebied met weteringen, bos. 45 %
onverhard
Eten en drinken
Grand Café Lübeck, Lübeckplein 14, Zwolle, 038-4605858, lubeck.nl
Diverse andere horecagelegenheden aan het Lübeckplein
Chinees-Indisch restaurant Sing-Long, Nieuwe Deventerweg 26, 038-4655749
Cafetaria Eethuis Zuid, Sellekamp 10, Zwolle, 038-4652150
Theehuis De Oude Mars, De Mars 19, Zwolle. Open: wo en vr 14.00-16.00
Eetcafé d' Olde Wettering, Kerkslagen 1, Lierderholthuis, 0572-392822, oldewettering.nl
Rustpunt iets van de weg, Nieuwe Wetering 1, Lierderholthuis, 0572-391230. Open: ma,
di, do, vr 10.00-16.00
Diverse horecagelegenheden in het centrum van Heino
Overnachten
Grand Hotel Wientjes, Stationsweg 7, Zwolle, 038-4254254, bilderberg.nl
Grand Hotel Ter Borch, Stationsweg 9, Zwolle, 038-4256789, pillowshotels.com
B&B Klein Bendijck, Bendijksweg 36, Heino, 0572-392899, kleinbendijck.nl
Pension / B&B Salouwe, Canadastraat 78, Heino, 0572-393779, salouwe.nl
Openbaar vervoer
Bushalte Nieuwe Deventerweg, stadsbus 8
Buurtbus lijn 503, haltes Lierderholthuis School, Heino Marktplein en Heino Station. Niet
in het weekend!
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/wandelsporen-zwolle--heino/18040/. 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.

