Trage Tocht Bathmen
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De Bannink, Gooiermars en Apenhuizen
De lieflijk glooiende landerijen ten oosten van Deventer bieden een heerlijk decor voor
een Trage Tocht vanuit het van oudsher boerendorp Bathmen. In dit typisch Sallandse
landschap wandelen we om te beginnen langs de Schipbeek. Een schouwpad en een
fietspad leiden ons langs de rechtgetrokken beek, aan de rand van de bollende
Bathmense enk. De steeds aanwezige ruis van de snelweg moeten we hier voor lief
nemen. Eenmaal op landgoed De Bannink gaat de route over karrensporen en mooie
zandwegen. We passeren enkele oude landgoedboerderijen aan de Rodijksweg en doen
met een lusje ook het landhuis aan. Het huis met karakteristiek torentje en het
bijbehorende koetshuis zijn gebouwd in neorenaissance stijl. Ook het land ten noorden
van de spoorlijn hoort bij De Bannink. Je loopt er in de Gooiermars, van oorsprong een
moerassige laagte. De afgelopen jaren is hier 60 ha landbouwgrond omgezet in natuur.
De kwelrijke graslanden worden begraasd door Charolais (wit) en Brandrode koeien. Via
het Traasterbosch van IJssellandschap en buurtschap Oude Molen bereiken we
Apenhuizen ten oosten van Bathmen. Ook hier zien we weer mooie boerderijen in
glooiend boerenland. Terug nemen we niet de kortste route, maar maken we een
onverhard ommetje langs de begraafplaats, de looenk en de Schipbeek.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de TOP-zuil aan de Brink de Wolterinkhofstraat inlopen. Neem gelijk het eerste
pad linksaf, klinkerpad (Kerkdijk). Einde pad rechtsaf, stoep langs klinkerweg. Je passeert
bushalte 't Dijkhuis en gaat gelijk daarna bij wandelknooppunt N12 linksaf, De Poll-laan.
Aan het eind rechtsaf, Burg. A. Bontekoelaan. Op kruising rechtdoor, klinkerweg
Stegemanskamp. Volg het voetpad rechtdoor en ga aan het eind een trapje op. Op dijk bij
kp N16 rechtsaf, onverhard pad. Einde pad asfaltweg oversteken en rechtdoor,
klinkerweg. Even verder links aanhouden iets omlaag, graspad langs Schipbeek aan
linkerhand. Verderop linksaf een betonnen brug over en aan overzijde rechtsaf, asfaltpad
langs zendmast. Na ruim 500 meter wordt het pad smaller, bij bord fietspad.
2. Op driesprong rechtsaf, brug-op-stuw over. Volg het halfverharde pad naar links en
even verder naar rechts. Het pad slingert wat langs een sloot. Einde pad op asfaltweg
linksaf. Aan het eind een voorrangsweg oversteken en het fietspad linksaf volgen. Voorbij
huis met nummer 4 linksaf, onverharde Rodijksweg 11-13; Op kruising rechtdoor,
opengestelde asfaltweg. Bij huisnummer 11-13 rechtdoor, de weg wordt onverhard. Je
passeert een grote stal en houdt links aan. De weg buigt naar links en in het open veld
naar rechts. Bij boerenstallen rechtsaf, langs schuur met rieten dak aan je linkerhand.
Voorbij het huis buigt de weg naar rechts. Een hoeve en een groot landhuis passeren. De
bosweg buigt naar links en even verder naar rechts.
3. Op ruime driesprong met drie bomen in het midden scherp linksaf, onverharde weg.
Op driesprong rechtdoor, het bos uitlopen. Voorbij boerderij met nummer C30 op
driesprong rechtsaf langs huisnummer 7. Op ruime driesprong van zandwegen rechtsaf.
Je loopt een erf op. Voor boerderij linksaf, zandweg. Einde zandweg rechtsaf, asfaltweg.
Voorbij een elektriciteitshuisje bij kp M59 linksaf, bospad. Eerste pad rechtsaf. Op
driesprong rechtdoor, bospad dat smaller wordt. Bij een bankje een asfaltweg kruisen en
rechtdoor, bospad. Op kruising van paden rechtdoor. Aan het eind rechtsaf, fietspad
langs voorrangsweg.
4. Na ruim 100 meter linksaf voorrangsweg oversteken en rechtdoor, geasfalteerde
Gooikersdijk. Bij overweg de spoorlijn oversteken. Op driesprong met kp M58 rechtdoor,
asfaltweg Gravenweg/Starinksweg. Eerste weg rechtsaf, klinkerweg Starinksweg. Vóór een
boerderij linksaf, graspad langs slootje. Aan het eind van een heg rechtsaf, graspad langs
weide aan linkerhand. Het bochtige graspad eindigt bij een boerenerf. Vóór het erf linksaf,
bospad. Je komt uit op een onverharde weg. In de bocht van de weg gelijk links
aanhouden, boslaantje. Het pad buigt voor een liggende boomstam naar links. Je volgt
een graspad aan de weiderand.
5. Aan het eind linksaf, asfaltweg. De weg buigt naar rechts. Even verder rechtsaf,
halfverharde weg richting huisnummer 2 en 4. Op kruising met kp M19 rechtdoor,
onverharde weg. Je passeert een oude boerderij met klokgevel en houdt links aan,
onverhard karrenspoor tussen weiden en akkers door. Op kruising linksaf, onverharde
weg. Aan je rechterhand liggen een rietgedekte boerderij en schuur. Links van de schuur
begint een smal pad. Je passeert een wapensteen van de gemeente Diepenveen. Volg
het bospad naar links en rechts. Op driesprong van paden rechtsaf, pad aan bosrand. Op
splitsing van paden links aanhouden.

6. Einde pad voor klinkerweg linksaf, zandweg. Een weg naar links en een pad met ATBroute naar rechts negeren. Verderop bij kp M29 rechtsaf, langs slagboom een onverhard
pad op, terrein IJssellandschap. Volg het brede bospad steeds rechtdoor, zijpaden
negeren. Het bospad buigt om een ronde open plek in het bos heen. Het pad buigt naar
links en komt voorbij een slagboom uit op een asfaltweg. Steek de weg over en ga
rechtsaf, betonfietspad. Aan het eind rechtsaf, fietspad naast Bathmenseweg.
Voorrangsweg N344 oversteken en rechtdoor, doodlopende en onverharde
Bathmenseweg. Je passeert een rood-witte slagboom.
7. Einde zandweg linksaf, geasfalteerde Oude Molenweg met fietsstroken. Eerste weg
rechtsaf richting Manege, onverhard. Op splitsing met kp N25 links aanhouden, zandweg
met fietspad, Willeminksweg. Volg de weg naast het fietspad steeds rechtdoor, ook op
kruising met onverharde weg rechtdoor. Na ruim 500 meter rechtsaf en gelijk links
houden, aan je rechterhand zie je een rietgedekt huis met rode luiken. Je volgt een pad
aan de rand van een weide. Einde weiland rechtdoor richting een hooiberg met kap.
Voorbij de hooiberg rechtsaf en op onverharde weg rechtdoor. Aan het eind rechtsaf,
Apenhuizerweg. Bij huisnummer 6 rechtsaf, halfverhard fietspad Bakkerijsteeg. Einde pad
scherp linksaf, Traasterdijk. De weg wordt een zandweg. Aan het eind rechtsaf,
Apenhuizerweg. Overweg over en rechtdoor.
8. Einde weg linksaf, tegelvoetpad naast Looweg. Voorbij huisnummer 60 rechtsaf,
Begraafplaatsweg. Aan het eind voor poort begraafplaats linksaf, zandweg Hogeweg. Op
kruising rechtsaf, asfaltweg. Even verder bij kp N27 linksaf, smal bospad. Het pad buigt
naar links. Op splitsing rechts houden richting een schuur. Aan het eind rechtsaf,
halfverharde weg. Voor huisnummer 1 linksaf en op driesprong bij kp N28 gelijk rechtsaf,
halfverhard pad. Volg het pad naar links en naar rechts. Aan het eind bij kp N29 rechtsaf,
neem het graspad onderlangs de Schipbeek. Graspad steeds rechtdoor volgen tot brug.
Bij brug een asfaltweg oversteken en rechtdoor, neem het pad bovenlangs,
Landeweersdijk.
9. Direct voorbij een bank met vuilnisemmer bij kp N17 rechtsaf, smal pad tussen
heggen. Op klinkerweg rechtsaf en op driesprongen rechtdoor, Vegerinkskamp. Volg de
weg naar rechts en naar links, langs speelterrein. Rechtdoor de knik in de weg volgen.
Op driesprong linksaf, De Veldkamp-laan. Volg de laan steeds rechtdoor tot op de Brink,
eindpunt van de wandeling.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
TOP Bathmen met parkeerplaats, Brink 5-7, 7437 AM Bathmen
Openbaar vervoer
Bushalte 't Dijkhuis aan de Gorsselseweg in Bathmen, lijn 160 van/naar station Deventer.
Aan de route, lees bij blokje 1.
Lengte van de wandeling
17 km.
Horeca onderweg
Aan de Brink en de Schoolstraat in Bathmen diverse gelegenheden. Onderweg geen.

Percentage verhard-onverhard
30%-70%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rutger Burgers, zie voor meer
info www.routewerk.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gpstrack te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/trage-tochtbathmen/17301/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina of op info@routewerk.nl

