Wandelsporen Zutphen - Deventer
Auteur: Marycke Naber
IJsseldijk, ruïne De Nijenbeek
Vanaf de brug over de IJssel loopt de route een stukje door de uiterwaarden aan de
overkant van de rivier en daarna deels over grasdijken langs de IJssel naar Deventer,
waar je met het voetveer wordt overgezet naar het centrum. Onderweg kom je de ruïne
van kasteel Nijenbeek tegen. Bij hoogwater zijn alternatieve routes beschreven.
Wandelsporen is gebaseerd op diverse wandelgidsen van Marycke Naber, zoals
Wandelsporen rond Zwolle en wijde omgeving, het Geert Grootepad (uitverkocht, wel
gepubliceerd 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 van station naar station die Marycke heeft
georganiseerd voor de Wandelpool (wandelpool.nl).
Routebeschrijving
Start: station Zutphen. Afstand 19 km, bushaltes na 1 km en na 15 km (1,5 km van de
route)
NB Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bussen.
- Verlaat het station aan de centrumzijde, steek de weg over bij de verkeerslichten en
loop RD, Stationsweg. Steek aan het eind de weg over en ga RA over het voetpad.
- Ga het 1e pad LA en RA de trap af. Loop aan het eind van het asfaltpad de trap op,
steek de weg over en loop RD langs het fietspad.
- Steek de voorrangsweg over bij de verkeerslichten. Loop RD over het voetpad van de
brug, met bankjes en historische informatie. Ga aan de overkant van de IJssel LA de trap
af.
Loop bij hoog water RD, steek bij de eerste verkeerslichten RA de weg over. Ga meteen
RA over het fietspad, na het spoorwegviaduct de 1e weg RA, Vliegendijk. Loop ter hoogte
van gebouw 'De IJsselstroom' (een voormalige wasserij) over de grasdijk links van de
weg. Zie verder bij routepunt 1.
- Ga RA onder de brug door en volg het betonpad over de IJsseldijk en door de
Tichelbeekschewaard. Ga de trap op en meteen daarna RA over de grasdijk.
1. Steek aan het eind bij de voormalige wasserij 'De IJsselstroom' de asfaltweg over en ga
RA over de grasdijk links van de weg.
- Steek de Scheurweideweg over en loop RD over de grasdijk. Verderop loopt deze
rechts van de weg.
2. Loop aan het eind van het pad RD over de asfaltweg, Geldershoofd, verderop fietspad.
Blijf dit volgen over de dijk door de Voorsterklei. Zie de informatieborden.
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3. Loop aan het eind van het fietspad RD over de asfaltweg. Aan het eind staat rechts
gemaal Nijenbeek, links gemaal Mr. L.A.S.J. Baron van der Feltz.
- Houd links aan over het fietspad. Rechts zie je de toren van Slot Nijenbeek. Ga na ca.
600 m, vlak voor de bocht naar rechts, scherp RA over het halfverharde karrenspoor de
dijk af.
4. Loop via het overstapje naast het metalen hek RD over het graspad over landgoed De
Poll. Dat maakt een haakse bocht naar links en naar rechts (na ca. 800 m).
- Ga na een voetgangerssluis aan het eind van het pad LA over het halfverharde
karrenspoor, op de driesprong schuin RA naar de ruïne van Slot Nijenbeek.
De toren is het enige overblijfsel van het kasteel, vroeger ook wel 'Het Hooge Huis'
genaamd. Het slot werd voor het eerst vermeld in 1266. In de Hanzetijd werden
regelmatig Overijsselse kooplieden met hun konvooien op de IJssel beroofd. In de 14e
eeuw werd de donjon uitgebreid met een ommuurd kasteelplein en een voorburcht. Van
1361 tot 1371 is Reinoud van Gelre er door zijn broer Eduard opgesloten. Het slot is aan
het eind van WOII beschoten door de Canadezen, omdat de Duitse Wehrmacht er
gelegerd was, en zwaar beschadigd. De ruïne is na de consolidatie in 2015 beperkt
opengesteld.
- Loop terug en houd bij de driesprong rechts aan. Loop in de bocht naar links bij het
bankje RD via het overstapje over de grasdijk.
5. Ga voor het metalen hek LA via het overstapje naar de asfaltweg, daar RA. Waar de weg
naar beneden loopt ga je LA via een overstapje over de grasdijk.
- Aan het eind kom je via twee overstapjes weer op de weg. Ga LA (Houtwalstraat), aan
het eind RA, Marsstraat. Je passeert boerderij De Zandwei.
- Ter hoogte van boerderij Moria gaat de Marsstraat over in de Weerdseweg. (Wil je naar
de boerderijwinkel, ga dan hier LA, Oyseweg.)
6. Ga na de volgende boerderij in de bocht naar links RA door het draaihekje en meteen LA
over de grasdijk. Stap een paar keer over prikkeldraad met isolatie heen.
- Loop aan het eind RD langs boerderij de Kribbe. Even later passeer je museumcafé De
Kribbe. Hier fietspad (met pickickbank) naar rechts negeren.
- Ga na de meidoornhaag schuin RA de grasdijk op. Blijf deze bij de bocht naar links van
de weg (daar een picknickbank) RD volgen.
7. Na 1,2 km kruis je een klinkerweg. Ca. 350 m verderop komt de grasdijk bij een
driesprong.
Als je naar bushalte Molenallee in Wilp wilt (na 1,5 km), ga dan hier LA de dijk af, loop
RD (Weerdseweg) en ga na de kerk uit bij de Y-splitsing LA, Dorpsstraat. Volg deze tot
de voorrangsweg, ga hier LA.
- Blijf de grasdijk volgen. Loop onder het viaduct van de snelweg door. Na ca. 2 km
passeer je de Bolwerksmolen uit 1863.

Dit is de enige windhoutzaagmolen in Overijssel. Van de molen draait alleen de kap.
Vanaf de stelling, de omloop rondom de hele molen, kan de molenaar de zeilen op de
wieken leggen en het kruiwerk bedienen. Binnen, op de zaagvloer, zijn de grote sleden te
zien, waarop de te zagen stammen door de drie zaagramen worden gehaald.
- Je loopt weer onder een viaduct door.
Veer uit de vaart bij hoogwater? Ga dan voor het viaduct LA, RA de trap op en RA de
IJsselbrug over. Ga aan de overkant van de IJssel RA de trap af, beneden LA langs
kade. Zie verder bij routepunt 8.
- Loop RD, ga bij het IJsselhotel RA en steek met het fiets-voetveer de IJssel over.
8. Steek bij de verkeerslichten de weg over, ga LA en meteen RA, Nieuwe Markt. Ga de 2e
straat RA, Grote Kerkhof, langs de Grote of Lebuïnuskerk.
In 768 had de Engelse geloofsverkondiger Lebuïnus een houten kerkje gebouwd, dat in
de 10e eeuw werd vervangen door een stenen kerk. Op de funderingen van de latere
Romaanse basiliek uit omstreeks 1040 werd tussen 1450 en 1499 de huidige gotische
hallenkerk gebouwd. Een van de overblijfselen van de Romaanse kerk is de crypte, nu
een stiltecentrum. De restauratie van de wand- en gewelfschilderingen uit de 15e tot 17e
eeuw kwam in 2010 gereed.
- Houd links aan. Rechts het oude stadhuis uit 1694, het Landshuis uit 1632 en een
expositieruimte in het nieuwe stadhuis, meteen links van de onderdoorgang.
- Ga op het kruispunt aan de achterkant van de kerk RA, Kleine Poot, aan het eind schuin
RA en meteen LA, Vleeshouwerstraat.
- Aan het eind ga je RA, Kleine Overstraat, dan de 1e straat LA, Spijkerboorsteeg. Je
komt uit op de Brink. Ga hier LA.
9. Bij de viersprong ga je schuin RA, Keizerstraat. Steek aan het eind de voorrangsweg
over, loop RD over de fiets-voetgangersbrug en houd links aan naar het station.
Praktische informatie
Veel grasdijken, 55% onverhard
Kijken
Slot Nijenbeek, Tuinstraat 7, Voorst, denijenbeek.nl, eventbrite.nl/e/tickets-rondleidingslot-nijenbeek-60366601129
Bolwerksmolen, Bolwerksweg 6, Deventer, 0570 615 040, bolwerksmolen.nl
Grote of Lebuïnuskerk, Grote Kerkhof 38, Deventer, 0570 612 548, lebuïnuskerk.nl
Stadsetalage in het nieuwe stadhuis, Grote Kerkhof 1. Open tijdens openingstijden
stadhuis, deventerverhaal.nl
Eten en drinken
Diverse horecagelegenheden bij station Zutphen
Het IJsselpaviljoen, IJsselkade 1, Zutphen, 0575 514 518, ijsselpaviljoen.nl
Boerderijwinkel Moria, Oyseweg 7, Wilp, 0571 261 835, moriafruit.nl/web, fruit en sap
Museumcafé De Kribbe, Weerdseweg 6A, Wilp, 0571 262 522, dekribbe.nl
Mario's IJssalon, Rijksstraatweg 41, Wilp, 06 23998360, marios-ijssalon.business.site
In het seizoen: Meadow, Bolwerksweg 11, Deventer, 06 25097635, meadow-deventer.nl
IJsselhotel, Worp 2, Deventer, 0570 667 080, sandton.eu

Allerlei horecagelegenheden in het centrum van Deventer en bij het station
Overnachten
Zutphen: zie inzutphen.nl
Deventer: zie deventer.info
Openbaar vervoer
Bushalte IJsselbrug Zutphen, buurtbus 504 Zutphen-Eerbeek (niet op zondag!); buurtbus
515 Zutphen-Leuvenheim (niet op zondag!)
Bushalte Molenallee Wilp, buurtbus 507 Voorst-Empe - Twello. Zondags reserveren op
reserveren.syntus.nl
FietsVoetveer
Deventer, graag gepast betalen, pontjedeventer.nl
PlusOV (regiotaxi), 088-758 76 54, PlusOV.nl (minstens 1 uur van tevoren reserveren!)

Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gps-track te vinden op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/wandelsporen-zutphen--deventer/18334/. Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op
Wandelzoekpagina.

In 'De mooiste landgoedwandelingen in de Achterhoek' beschrijft Marycke Janne Naber
12 rondwandelingen van 10 tot 15 km over 28 landgoederen in de afwisselende
Achterhoek. Tevens heeft Marycke per route bewoners of beheerders van een landgoed
geïnterviewd. De gids is te bestellen opwww.gegarandeerdonregelmatig.nl.

