Agnietenbergpad
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Beek, Overijsselse Vecht, Agnietenberg, begraafplaatsen
De wandeling loopt door het Grevenbos en langs de Westerveldse Aa en Wijde Aa.
Vervolgens over de Vechtdijk, de Agnietenberg en de begraafplaatsen Bergklooster (op
de plek van het voormalige Agnietenklooster) en Kranenburg (het voormalige
gelijknamige landgoed). Tot slot via fiets- en voetpaden door Berkum terug naar de
bushalte.
nDit is een van de tien
rondwandelingen die zijn gepubliceerd in 'Wandelen buiten de binnenstad van Zwolle'.
De fraai vormgegeven gids is uitgebracht door Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig en
bevat uitgebreidere achtergrondinformatie.
Routebeschrijving
Start: bushalte Wkc Berkum. Afstand 11 km, bushalte na 3,5 km.
NB Raadpleeg de openingstijden van de horeca (restaurant Agnietenberg kan
gereserveerd zijn) en de dienstregeling van de bussen.
- Houd vanaf de bushalte het winkelcentrum met horeca aan je rechterhand, ga aan het
eind van de Boerendanserdijk LA, Campherbeeklaan.
- Aan het eind ga je LA over het smalle pad. Steek na ca. 50 m RA de dubbele rijstrook
over, loop RD over het tegelpad en door het met kraanvogels beschilderde viaduct.
- Loop aan het eind ervan RD over de asfaltweg. Dit is de voormalige oprijlaan van
landgoed De Kranenburg.
1. Je passeert de restanten van de Prinsenpoort, bij de aanleg van de A28 naar achteren
verplaatst. De poort gaf toegang tot havezate Kranenburg.
- Ga de derde oprit van de parkeerplaats LA (richting fietsenstalling), aan het eind RA. Ga
ca. 10 m voor de fietsenstalling LA, door de voetgangerssluis.
- Houd rechts aan tot het grasveld. Loop RD over het veld en volg dan het smalle pad
met een bocht naar rechts, het bos in.
- Ga het 1e pad LA, houd voor het clubhuis rechts aan, ga aan het eind RA over het
fietspad. Steek de weg over en loop RD over het fietspad langs de Brinkhoekweg.
- In de 2e bocht naar rechts ga je LA over het fietspad, Toddenbeltpad. Volg dit door de
woonwijk, ga aan het eind van het pad RA langs de asfaltweg (Glanerbeek).
- Steek aan het eind de Reggelaan over en ga LA over het tegelpad. Pad naar rechts
negeren, ga na de brug schuin RA over het halfverharde pad.
2. Het pad loopt langs de Westerveldse Aa. Het kruist een fietspad en een weg (rechts
bushalte Maaslaan).
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- Ga bij de eerstvolgende brug RA, daarna het eerste 1e pad LA. Blijf dit volgen langs de
dierenweide en de plas.
3. Dit is de Wijde Aa, een verwijding van de Westerveldse Aa, die bij Westerveld in het
Zwarte Water uitmondt. De plas is ontstaan doordat er zand is gewonnen ter ophoging
van de bouwgrond van de Aa-landen.
- Ga LA over de (Boezemkoppad). Fietspad naar rechts negeren, ga daarna het 1e
graspad langs een meidoornhaag schuin RA.
- Ga aan het eind schuin LA, een klinkerweg. Je bevindt je in de buurtschap Langenholte,
die tot 1967 tot de gemeente Zwollerkerspel behoorde. Houd op de Y-splitsing links aan.
Als je naar galerie en theeschenkerij De Langenhof wilt, volg dan de klinkerweg naar links.
- Ga de 1e weg scherp RA, Holthagen, langs een picknicktafel en een informatiepaneel
over het gebied. Loop op de kruising RD.
- Ga na ca. 250 m LA over het betonfietspad. Na een drietal bochten loop je in een
haakse bocht naar links RD over het graspad.
Heb je een hond bij je, loop dan verder over het fietspad.
- Het graspad gaat over in een tegelpad (kan glad zijn!). Houd op de Y-splitsing links aan.
Het tegelpad gaat over in een graspad. Ga aan het eind RA over het fietspad.
4. De dijk langs het natuurontwikkelingsgebied Buitenlanden Langenholte is in de 14e en
15e eeuw aangelegd, met hulp van de bewoners van het Agnietenbergklooster verderop.
Waar de dijken doorbraken vormden zich kolken of wielen. Bij het herstellen van de dijk
werd deze eromheen gelegd. Op de dijk staat nog een Duitse tankweer uit de Tweede
Wereldoorlog.
- Na een camping aan je linkerhand ga je 1e pad LA, na de voetgangerssluis RD omhoog.
5. Je loopt over de Nemelerberg, een rivierduin van de Vecht. Het is gedeeltelijk afgegraven
voor het voormalige klooster van de moderne devoten verderop, dat aan Sint Agnes was
gewijd, en wordt sindsdien meestal Agnietenberg genoemd.
- Ga na de bocht naar links het 1e pad RA naar beneden langs een grote beuk aan je
linkerhand. Houd op de driesprong links aan, omhoog over het holle pad.
- Ga het 1e pad RA omhoog. Volg dit slingerende paadje steeds RD, kruisende paden
negeren. Ga aan het eind LA, dan meteen het 1e pad RA.
- Loop op de kruising RD de heuvel op. Na de oude beuk loopt het pad omlaag. Ga
beneden door de voetgangerssluis, daarna RA. Ga het 1e pad LA langs de picknickplaats.
- Ga op de asfaltweg LA (Agnietenbergweg), aan het eind LA, Haersterveerweg, langs
restaurant De Agnietenberg.
6. Reeds in 1717 was er sprake van een boerenherberg op de Agnietenberg: uitspanning en
slaapplaats voor reizigers in het voorhuis van de toenmalige boerderij. Na een grote
brand in 1991 is het pand in oorspronkelijke stijl herbouwd.

- Daarna ga je RA, Bergkloosterweg. Loop RD langs het kantoor uit 1883 van
begraafplaats Bergklooster.
7. Je passeert een monument dat gewijd is aan Thomas a Kempis. Ga daarna RA de
begraafplaats op.
8. Deze bevindt zich op de plek van het Agnietenklooster dat in 1386 is gesticht door de
Broeders des Gemenen Levens, volgelingen van Geert Groote uit Deventer. Thomas a
Kempis leefde hier in de 15e eeuw en schreef er de Navolging van Christus. Na de
Reformatie is het klooster tot de grond toe afgebroken. Zie ook het informatiebord.
- Ga op het kruispunt voor het museumschuurtje met opgegraven restanten van het
klooster LA, dan het 3e pad RA.
- Loop aan het eind RD door het smeedijzeren hek. Houd links aan over het asfaltpad, ga
bij de vijver RA, op de kruising LA.
Je bevindt je op begraafplaats Kranenburg. Deze is aangelegd op het gelijknamige
landgoed uit de 15e eeuw, naar een ontwerp van Louis Copijn. In 1933 is de
begraafplaats in gebruik genomen.
9. Aan de vijver staat het 'Vogelkruis' van Riesjart Bus uit Buren. Blijf het pad volgen tot de
achterkant van de aula.
- Ga daar RA, langs de linkerkant van de aula (met aan de voorkant een toilet), daarna
RD door het toegangshek. Ga LA over de brug en het 1e pad RA.
10. Links zie je een gerestaureerd 17e-eeuws bouwhuis van de voormalige havezate
Kranenburg. Een eerder huis uit de 15e eeuw werd in 1580 vernield door de
terugtrekkende troepen van de Spaansgezinde graaf Van Rennenburg, na een mislukte
aanval op Zwolle. In 1844 is het nieuwe huis afgebroken.
- Loop RD over het halfverharde pad. Ga na de haakse bocht naar links en het bruggetje
aan je rechterhand het 1e pad LA. Ga RA langs de vijver, daarna RA door de poort.
- Loop bij de rotonde met glaskunstwerken RD, ga na de brug RA, op de zessprong RD
over het asfaltpad naar de in 2012 in gebruik genomen begraafplaats Nieuw Bergklooster.
- Loop RD over het graspad langs de heg aan je rechterhand. Volg deze met een bocht
naar links en ga aan het eind van het pad RA door het hek.
- Ga na de rotonde LA, op de voorrangsweg RA en meteen vóór het viaduct LA over het
graspad.
- Het pad loopt na de dijk onder twee bruggen over de Vecht door en buigt dan terug naar
rechts. Ga na het weiland LA, de trap op.
- Ga bovenaan de dijk LA en meteen RA naar beneden over het fietspad. Houd rechts
aan en ga aan het eind schuin RA over de klinkerstraat (Leeghwaterstraat).
- In de 2e bocht naar links ga je RA over het halfverharde pad achter het speeltuintje
langs. Ga na de voetgangerssluis RA over het tegelpad en meteen LA.
- Steek de Erasmuslaan over en loop RD, Prunuspark. Ga het 1e fietspad LA, Abelenpad,
bij het speeltuintje RA over het smalle pad, door de voetgangerssluis.

- Steek aan het eind de weg over, Acacialaan. Ga aan het eind LA, Campherbeeklaan,
voor het winkelcentrum RA, Boerendanserdijk, naar de bushalte.

Praktische informatie
Bos, beek en plas, rivierlandschap, heuvel, begraafplaatsen. 50% onverhard
Kijken
Galerie De Langenhof, Brinkhoekweg 8, 038 454 0658, delangenhof.nl
Eten en drinken
Borger De Echte Bakker, Campherbeeklaan 50, Zwolle, 038 453 2116
AnyTime Snackplein, Campherbeeklaan 50, Zwolle, 038 337 7390
Cafetaria Berkum, Campherbeeklaan 8, 038 454 6637, cafetariaberkum.nl
Koffie- en theeschenkerij De Langenhof, zie bij Kijken
Restaurant-theehuis De Agnietenberg, Haersterveerweg 23, 038 453 2872,
agnietenberg.nl. Reserveren aan te raden!
Overnachten
B&B De Langenhof, Brinkhoekweg 8, 038 454 0658, delangenhof.nl
Openbaar vervoer
Bushalte Wkc Berkum, stadsbus 3
Bushalte Maaslaan, stadsbus 4
Parkeren
Parkeerterrein bij uitvaartcentrum Kranenburg

Routebeschrijving, topografische kaart en GPS-track van deze wandeling vind je op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/agnietenbergpad/18502/.
Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina.

In 'Wandelen buiten de binnenstad van Zwolle' beschrijft Marycke Naber 10
rondwandelingen van 11 tot 20 km door het groene buitengebied van de stad, over
landgoederen en langs de rivieren de IJssel, het Zwarte Water en de Vecht. De gids is te
bestellen op www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

