
Genieten
van water
Leven met water is ook genieten van water.  

Het Waterschap Groot Salland vindt het belang  - 

rijk dat u als inwoner ervaart hoe mooi het water  

is en hoe belangrijk ook voor het landschap  

om u heen. Dat u wandelend, fietsend, varend  

of zwemmend het water kunt ’beleven’ en kunt  

kennismaken met de veelheid aan planten  

en dieren in en om het water. Het waterschap  

ontplooit daarom initiatieven om ervoor te zorgen 

dat inwoners van West-Overijssel steeds meer  

kunnen genieten van water. Zoals tegenwoordig  

bij de Soestwetering (C) en in de toekomst bij  

de Zandwetering (I).  

In het gebied van Groot Salland zijn zes wateren  

(de Wythmenerplas, de Agnietenplas, de Zwarte 

Dennen, Heidepark, Kolkbad, De Lange Kolk en 

de Milligerplas) goedgekeurd als zwemwater. 

Om te controleren of deze wateren voldoen aan 

de strenge kwaliteitseisen, voert het waterschap 

regelmatig metingen uit.  

De uitslagen van deze metingen vindt u op de site  

www.wgs.nl/genietenvanwater. 
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A  Groote Vloedgraven

Sinds de jaren negentig besteden de waterschappen  
in Nederland meer aandacht aan het watersysteem  
om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.
Watergangen worden minder diep en breder gemaakt. 
Minder diep om verdroging in het gebied tegen te gaan, 
breder om in natte perioden voldoende ruimte beschik-
baar te hebben om water te bergen en vast te houden. 
Bovendien worden de oevers van de watergangen 
natuurvriendelijk ingericht, waardoor het ook planten  
en dieren meer ruimte geeft. In het gebied tussen  
Olst en Wesepe maakt het waterschap ongeveer vijf tig  
hectare agrarische grond geschikt voor waterberging.  
Dwars door dit gebied stroomt de Groote Vloedgraven,  
een Sallandse watergang die ervoor zorgt dat in dit 
gebied voldoende water wordt af- en aangevoerd. 

B  Overijssels Kanaal

Het Overijssels Kanaal is gegraven tussen 1850 en 1856 
en verbindt Zwolle met Almelo. In die tijd fungeerde  
het kanaal als scheepvaartroute. In 1989 is het gedeelte 
tussen Raalte en Deventer voor de scheepvaart gesloten 
en overgedragen aan het Waterschap Groot Salland.  
Nu doet het dienst als belangrijke ader voor de water-
aanvoer en -afvoer. Ook kunt u er vissen, kanoën en, 
wanneer het goed vriest, schaatsen.  

C  Soestwetering

De Soestwetering biedt u volop mogelijkheden om te 
genieten van water. Stroomafwaarts vormt de wetering 
bijvoorbeeld een indrukwekkende kanoroute naar de 
Zwolse stadsgrachten. Voor meer informatie kunt u de  
site www.hiawatha-actief.nl bezoeken. Het waterschap 
plaatst vistrappen en paaiplaatsen om de leefomgeving  
van vissen in de Soestwetering te verbeteren. 

D  Moestpotleide
Het landgoed Kranenkamp ligt in de landgoederenzone  
ten noorden van Deventer en ten westen van het  
land goed Frieswijk. Het is eigendom van de stichting 
IJssellandschap. Deze landgoederenzone ligt in de 
Ecologische Hoofd Structuur. Dit is een door heel Europa 
lopend verbindings-netwerk van natuurlijk waardevolle 
gebieden. Het landschap bestaat hoofdzakelijk uit bos  
en weiland. Dwars door dit gebied loopt de Moestpot-
leide, een zijtak van de Soestwetering. Groot Salland 
beheert deze watergang.   

E  Zandwetering
Samen met de gemeente Deventer en betreffende  
agrariërs heeft het Waterschap Groot Salland een  
plan opgesteld \voor de ontwikkeling van 64 hectare 
nieuwe natuur rondom de Zandwetering. Op dit moment 
werkt het waterschap aan het verbreden en minder  
diep maken van de wetering, zodat natuurontwikkeling 
hier kan plaatsvinden. In dit gebied moet in de toekomst 
een duurzaam watersysteem, natuur-ontwikkeling,  
stedelijke uitbreiding en een aantrekkelijk recreatie-
gebied naast elkaar kunnen functioneren.

F  Landgoed ’t Nijendal
Landgoed ’t Nijendal is tweehonderd hectare groot  
en bestaat uit akkers, graslanden, bossen en hout - 
wallen. Het waterschap heeft hier in samenwerking  
met Staatsbosbeheer maatregelen getroffen voor natuur-
ontwikkeling in combinatie met recreatie. Het landgoed 
 is verfraaid met vele wandelroutes en door de aanleg 
van speciale ’steilwanden’ zijn nestelmogelijkheden  
voor de oeverzwaluw ontwikkeld. Op het landgoed  
is door het waterschap een educatieve grondwater -
meter geplaatst. Dit is een roestvrijstalen buis die 
 boven de grond laat zien hoe hoog of hoe laag het  
grondwater staat en wat deze stand betekent voor  
de natuurontwikkeling op het landgoed. 

G  Kasteel Hoenlo
Het waterschap legt in 2007 nabij kasteel Hoenlo  
ongeveer anderhalve hectare waterberging aan. 
Hierdoor kan de Zandwetering in natte perioden het 
overtollige water beter bergen en vermindert de kans  
op wateroverlast in het gebied. Ook gaat het water - 
schap dit deel van de Zandwetering opnieuw inrichten, 
onder andere met natuurvriendelijke oevers.

H  Dingshof / Wolbroeken

In het gebied tussen Olst en Wesepe moet ruim  
dertig hectare waterberging en vijf tig hectare natuur-
ontwikkeling worden gerealiseerd. Dit vormt een  
bedreiging voor de boeren in dit gebied. De land-
inrichtingscommissie Olst-Wesepe is daarom samen  
met het waterschap op zoek naar mogelijkheden voor  
boeren om deze landschapsfuncties te combineren  
met de landbouw. In dit gebied ligt ook het Wolbroeken,  
een komvormige laagte waar regenwater van duizenden  
jaren geleden vanuit de bodem omhoog komt. Dit water  
wordt ook wel kwel genoemd.

I  Waterberging langs  
de Wildbaan

Het Waterschap Groot Salland probeert landbouw  
en/of natuur te combineren met ruimte die nodig is  
om in perioden van veel neerslag water te bergen.  
Langs de Wildbaan heeft Groot Salland een proef - 
locatie ingericht waar deze functiecombinaties  
worden getest. Geïnteresseerden kunnen deze  
proeflocatie bekijken. Voor meer informatie kunt  
u kijken op www.wgs.nl.

Postbus 60, 8000 AB  Zwolle, www.wgs.nl



 

©
 c

op
yr

ig
ht

 to
po

gr
af

is
ch

ed
ie

ns
t k

ad
as

te
r

1 Met de rug naar Zalencentrum, RA, Bokkelerweg
2 Einde weg LA, Zonnebergerweg A
3 Eerste weg RA, Malbergerweg
4 LA, Weseperweg, fietspad volgen,  

gaat over in verharde weg, gaat over in zandweg
5 Bij Overijssels Kanaal RA, Kanaaldijk West B
6 Bij brug RA, Zwijnenbergerweg
7 Bij t-splitsing RA, Zwijnenbergerweg, zandweg
8 Bij viersprong LA, Iwlandsweg
9 Einde weg LA, Avergoorsedijk C
10 Bij viersprong LA, Koeweg
11 Eerste weg RA, Waterdijk
12 Bij viersprong RD, Waterdijk
13 Einde weg provinciale weg Raalte-Deventer  

oversteken
14 LA, fietspad en direct RA, Veldhuizerdijk 
15 Bij boerderij RA, Veldhuizerweg volgen: zandweg
16 Einde weg LA, fietspad Averlose Houtweg
17 Fietspad blijven volgen D
18 Gaat over in Verlengde Randerstraat
19 Einde weg LA, fietspad langs Boxbergerweg  

richting Diepenveen

D

38 In bocht Dingshofweg blijven volgen
39 Voor brug RA, fietspad over kade Soestwetering 

volgen
40 Einde fietspad LA, fietspad langs Boxbergerweg  

blijven volgen
41 Tweede verharde weg LA, Wildbaan I
42 Wildbaan gaat over in Lankhorsterweg
43 Einde weg RA, Weth. M. van Doorninckweg
44 Bij stoplichten RD, Scholtensweg
45 Einde weg RA, Ds. E. Kreikenlaan
46 Einde fietstocht bij Zalencentrum Wesepe

Startplaats 
Zalencentrum Wesepe tegenover Ned. Herv. Kerk 

Afstand  
35 kilometer
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20 Na ca. 300 meter RA, Schuurmansweg
21 Einde weg LA, Molenweg
22 Bij ANWB paddestoel nr. 23922 RD, Roetersweg
23 Einde weg RA, Dorpsstraat E
24 Na ca. 700 meter RA, Lindelaan
25 Einde weg LA, Molenweg
26 Rechts en links, de Molenweg volgen
27 Na ca. 1600 meter bij viersprong, LA, Langedijk
28 Einde weg RA, Diepenveenseweg volgen
29 Voor brug RA, Zandweteringpad F
30 Bij houten landhek LA, fietspad Holtermanspad,  

fietspad volgen
31 Einde fietspad RA, Diepenveenseweg 
32 Diepenveenseweg blijven volgen
33 Bij kasteel Hoenlo LA, Diepenveenseweg blijven 

volgen G
34 Einde weg RA, fietspad langs Koekoeksweg
35 Fietspad blijven volgen, weg gaat over  

in Eikelhofweg
36 Bij ANWB paddestoel nr. 22019/01 LA,  

richting Wijhe, Ketelgatstraat, opletten
37 Bij einde weg rechts aanhouden, Dingshofweg H
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