Wandelroute – Gelderland/Overijssel – DR 2012.01
Deze Op Verkenning beschrijft een lijnwandeling van ongeveer 8 km met als vertrekpunt
halte Hattem Centrum. De wandeling gaat deels langs de dijk over de linkeroever van de
IJssel, via het fietspad van de nieuwe spoorbrug Hanzeboog, het stadspark het Engelse Werk
naar het station Zwolle NS. De verdeling verhard/onverhard van het wandelgedeelte is
90/10 procent.
Let op: halte Centrum is enige tijd geleden enkele honderden meters richting Zwolle
opgeschoven en u komt nu via de Dijkpoort de binnenstad binnen.
OV naar en vanaf Zwolle
Raadpleeg hiervoor www.9292ov.nl of de websites van de vervoerders:
• www.ns.nl voor de trein naar en uit Zwolle.
• www.syntusgelderland.nl/reisinformatie/de_veluwelijn.aspx voor de bus Zwolle –
Hattem (lijn 90).
Wandelroute
1. Stap uit bij halte Hattem Centrum en loop de bus enkele tientallen meters achterna; ga
RA richting theekoepeltje met punt dak.
2. Houdt het theekoepeltje rechts van u en loop RD, Geldersedijk, richting Dijkpoort. Het
hoekhuis heeft nummer 10.
3. Loop de Dijkpoort door en u komt in de Kruisstraat, een winkelstraat. Volg de Kruisstraat
tot u op de Markt komt. Ga RA, Kerkstraat.
4. Loop de Kerkstraat, eveneens een winkelstraat, helemaal uit en wandel in dezelfde
richting verder, Dorpsweg.
5. Ga op de viersprong RA, Kleine Gracht die verderop een bocht naar rechts heeft. Ga net
voorbij de bocht het smalle pad naar links in.
6. Ga op de T-splitsing LA, Hof van Blom, en op de volgende RA, Hollewand.
7. Ter hoogte van de naar links gaande straat Lageland ligt naar rechts een houten
bruggetje. Wandel via dit bruggetje verder. Eerst buigt het onverharde pad naar rechts
om meteen daarna een bocht naar links te maken.
8. Wandel via het dit pad verder en houdt de vijver links en de dijk rechts van u tot u links
voor een trappetje ziet. Ga hier naar boven en op de Burgemeester Bijleveldsingel RA.
9. Na enkele meters bereikt u een fietspad, LA. Houdt de rotonde rechts en wandel via het
parallelle fietspad steeds RD door tot u het bordje ‘Zwolle via spoorbrug’ ziet; ga LA,
Gapersweg.
10. Wandel de smalle Gapersweg uit, met aan de linkerkant een mooie rij knotwilgen, en ga
op de T-splitsing, RA. Ook hier het straatnaambord Gapersweg met een onderbord met

de huisnummers 7/7A.
11. Waar de Gapersweg een bocht naar links maakt, gaat u via het nieuwe fietspad RD in de
richting van de spoorbaan.
12. Het fietspad buigt na verloop van tijd naar rechts en stijgt geleidelijk tot dezelfde hoogte
van de Hanzeboog spoorbrug.
13. Blijf dit fietspad evenwijdig aan het spoor volgen, dat op de rechter IJsseloever een ruime
bocht naar rechts maakt.
14. Het fietspad komt uit op een viersprong; ga LA, Schellerdijk.
15. Het fietspad voert onder de verlegde spoorlijn door en passeert de restanten van het
viaduct in de oude lijn.
16. De Schellerdijk gaat over in Het Engelse Werk. Rechts ligt het gelijknamige stadspark. Blijf
het fietspad volgen tot u bij het theehuis komt dat ook deze naam heeft.
17. Alternatieve route. Vanzelfsprekend kunt u ook via het stadspark naar het theehuis
wandelen. Neem bijvoorbeeld op het punt waar een flink aantal paden samenkomt –
links voert een graspad via een klaphekje een dijkje op en naar rechts loopt een smal pad
met een rood/wit gestreept paaltje – het dalende smalle paadje schuin rechtsvoor.
Houdt links aan, steek de vijver over en ha op de viersprong LA. Nu steeds RD tot u bij
het theehuis komt. De paden in het park zijn onverhard.
18. Vanaf het theehuis naar het station. Loop een tiental meters terug via het geasfalteerde
fietspad en ga op de eerste splitsing LA – er staan drie wit/rood gestreepte paaltjes en
een informatiepaneel – en meteen daarna opnieuw LA.
19. Negeer de naar links en naar rechts afbuigende paden. Op een gegeven moment ziet u
op enige afstand linksvoor een groot groen geverfd wiel staan. Koers daar via een brug
over de vijver op af. Het is het mijnwiel dat de Duitse partnerstad Lünen aan Zwolle
schonk toen de stad 750 jaar stadsrechten vierde.
20. Wandel na de vijver te zijn overgestoken min of RD en houdt het mijnwiel rechts van u.
21. Na enige tijd komt het onverharde pad uit op een halfverhard fietspad, Horrëus de
Haaspad; ga LA.
22. Nu steeds RD. Op enige afstand heeft u aan uw rechterhand de spoorlijn. Negeer ook de
2e afslag naar links (de laatste met een houten brug over vijver) en wandel met de vijver
links van u verder.
23. Neem het eerste pad naar rechts en negeer opnieuw paden naar links. Anders gezegd:
blijf zo dicht mogelijk bij het spoor rechts van u lopen.
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24. Het pad voert onder de N337 door; wandel alsmaar RD tot het na een lager gelegen
fietspad te hebben gekruist, naar links buigt. Ga op de T-splitsing RA, Willemsvaart
(parallelweg).
25. Steeds RD. Enkele tientallen meters vóór de spoorwegovergang in de (oude) lijn naar
Kampen eindigt de parallelweg; ga via het betegelde voetpad verder.
26. Bij de verkeerslichten heeft u twee mogelijkheden: RA, Westerlaan – Stationsplein –
Station. Of steek hier naar links de Willemskade over en ga RA om in de binnenstad van
Zwolle te komen.
27. Steek ter hoogte van bistro De Buik van Parijs (aanbevolen) opnieuw de Willemskade
over en loop via Emmawijk verder. Deze weg met links een stadsgracht gaat na de
Nieuwe Havenbrug over in de naar rechts buigende Burgemeester van Roijensingel. Via
deze brug bent u zo in het hart van Zwolle.
28. Via de Burgemeester van Roijensingel loopt u door tot de Stationsweg, RA, en houdt vóór
de rotonde links aan: Stationsplein - Station.

LA = linksaf; RA = rechtsaf, RD = rechtdoor.
Horeca
In Hattem en Zwolle zijn voldoende cafés en eetgelegenheden. Onderweg is er aan de rand
van het stadspark Het Engelse Werk een horecavoorziening die dezelfde naam draagt.
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