Kerstwandeling 2017 – Labor Wesepe
Lengte: 5,6km

Vooraf
De route van deze Labor Kerstwandeling loopt over het boerenerf van de familie Nijland.
Hiervoor is voor deze dag toestemming gevraagd. Het vriendelijke verzoek is om op alle
andere momenten de route aan te passen, zodat je niet het boerenerf betreedt. Dit kan
door vanaf de Bonenkampweg de Scholtensweg te blijven volgen en het eerste zandpad
links in te gaan. Dit pad volgen brengt je op het tracé van OLDO, waar je de
routebeschrijving weer kunt oppakken. Fijne wandeling!
Routebeschrijving
• Start op het kerkplein van Wesepe
• Loop in noordelijke richting de Scholtensweg
• Volg de Scholtensweg richting Heeten en neem de tweede straat links, de
Bonekampweg
• Volg de Bonekampweg tot u bij huisnummer 2 komt. Hier ga je rechts de oprit op
Dit is de toegangsweg tot het erf van de boerderij “De Bonekamp” van de familie Nijland. De
boerenhoeve “De Bonekamp” wordt reeds in de geschriften van het jaar 1500 vermeld. We
hebben exclusief voor de Kerstwandeling vandaag toestemming van de familie om hun erf
te betreden. Dit is geen openbare weg en op andere momenten niet toegankelijk!
• Loop rechtdoor in het verlengde van de oprit over het erf, dat na de bebouwing
overgaat in een pad. Wandel tot aan de kuilvoerplaten van de boerderij gelegen tussen
de bosjes aan de rechterzijde van het pad.
• Loop via de eerste kuilvoerplaat naar achter naar het bospaadje en volg dit paadje tot
aan een groot zandpad. Je wandelt door “het bosje van De Bonekamp” met aan je
linkerhand een vennetje in het bos.
• Sla aangekomen bij het zandpad links af en volg het pad dat eerst een haakse bocht
rechts en vervolgens een haakse bocht naar linkse maakt
Vanaf hier voert het pad je over de Weseperenk over het voormalige tracé van de OLDOspoorweg. De afkorting OLDO staat voor “Overijsselsche Lokaalspoorwegmaatschappij
Deventer-Ommen”, die van 1910 tot 1935 de dienstregeling op deze spoorlijn verzorgde. De
spoorlijn is nooit een groot succes geweest.
• Op de t-splitsing aan het einde van het graspad sla je linksaf
• Volg het zandpad totdat dit een bocht naar links maakt. Ga vóór deze bocht rechtdoor
en volg het pad tussen de het bankje en het bouwland door het bos, de Haarbelten. Dit
pad komt uit op een verharde weg, de Heetenerdijk.
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• Sla op de Heetenerdijk rechtsaf en neem na ongeveer 200m rechts het graspad langs de
wetering via de oostelijke (linker in wandelrichting) oever. Je volgt nu in tegengestelde
richting weer het voormalige tracé van de OLDO spoorlijn
• Volg de wetering aan de rechterhand langs de stuw en vervolgens via een haakse bocht
tot aan een grote dam (overgang over het water voor landbouwverkeer)
• Hier sla je linksaf het bouwland over tot aan de zandweg
• Sla linksaf op de zandweg richting de boerderij tot de verharde weg, de Weseperenkweg
• Steek de weg schuin links over naar het graspad rechts omhoog (volg eventueel de
aanwezige groene/roze pijlen). Volg dit pad over de Hoge Kamp
• Sla vóór het bankje links af de trap af
• Volg het paadje door het bosje en je komt uit op de Oosterkampweg
• Sla hier rechtsaf de verharde weg op, Oosterkampweg
In de weilanden aan je linkerzijde lag vroeger de oprijlaan van het voormalig buitenhuis van
de Deventer familie Jordens. Het buitenhuis is reeds lang verdwenen en het pad werd nooit
meer gebruikt en is daarom omstreeks 1970 bij de weilanden getrokken. Op de plek van het
voormalig landhuis staat nu boerderij “De Vulink”, de linker van de 2 boerderijen, degene
achter de bomenrij van de Weeleweg.
• Volg de Oosterkampweg die overgaat in een onverharde weg
• Bij de splitsing met de G.J. Kappertweg sla je rechtsaf en je volgt deze weer verharde
weg, die overgaat in de Ds. E. Kreikenlaan. Volg de weg tot in het dorp langs de oude
pastorie, en met uitzicht op de in aanbouw zijnde molen en de St. Nicolaaskerk.
• In het dorp aangekomen houd je rechts aan en terug aangekomen op het plein heb je de
wandeling volbracht!
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