
WANDEL ROUTES
LANGS PLEKKEN GENOEMD IN HET GEDICHT

MIEN SALLANDSE LAND’t Is de streek woar ik geboren bin
In ’t Sallandse Land, hier hèk it noar mien zin
Hier kan’k volop genieten van de prachtige natuur
’t Bint de bossen, de weidens, de mensen zo puur.
’t Is ons mooie karkien de olle pastorie
In ons Weesper darpien, de rooie beuk, ’t heurt d’r bie
’t Bint de uutgestrekte landeriejen
Met ’t roodbonte vee um de boerderiejen.
Det is mien Weespe in ’t Sallandse Land.

’t Bint de zoadkampen op de Weesper enken
Woar ‘k weemoedig an trugge mut denken
Noe steet er mais en de jappels die d’r greujt
Toont een kleurenpracht van lila, roze en wit as ze bleujt.
‘k Kuier in de bossen van Zunnebargen, Kranekamp en Oaverlo
‘k Heur de stilte en doo èèv’m de ogen too
En bie ’t ondergoan van de zunne achter de horizon
Vervaagt stillechies de torenspits van ’t Klooster Sion.
Det is mien land, mien mooie Sallandse Land.

‘k Lope deur singels, langs de wetering op ’t Wolbroker pad
‘k Zee weer ’t bruggien, woar ikmien eerste verkering had….
En in een nevel van ’t prille mârnrood
Steet roerloos een reiger an de sloot.
’t Is ’t kasteel Boxbargen, de Maisputte met ’t gevelhuus
De Eikelhof met ’t eeuwenolde Stenen Kruus
In ’t filterend zunlicht dwaal ik deur de Rozenvoorderdiek
An weerskanten de bossen in kleurige harfsttooi
En zachies fluuster ik … wat is ’t hier mooi.
Det is mien land, mien mooie Sallandse land.

’t Is mien boerenland met de Wildbâne
‘k Zee hier en doar nog een fezantenhâne
‘k Denke an Malbargen, de Velsdiek, Haarbelten en ’t Kikkersgat
’t Olle station; unieke plekkies, die doot ons wat.
’t Is de Roalterweg die ons darpien in tweeën scheidt
Woar it nog altied broest van gezelligheid
Woar ze nog sprèèkt ’t eigen dialect
De mensen mekare behandelt met respect.

Hoe ‘t in de toekomst ok zal goan
Dit alles mut, as ‘t éév ‘n kan, bliev ‘n bestoan
‘t Isd mar een stippien op de wereldbol
Mar dit is ‘t land woar ik van hol!
Det is mien land, mien mooie Sallandse land

Wandelroutes van 10 tot 16 km: Start bij het Wapen van Wesepe, 
Ds. E. Kreikenlaan 8, Wesepe 

‘Mien Sallandse land’
van Bertus Keurhorst * 1929 - † 2014
was amateur toneelspeler en tekstschrijver 

in de Sallandse spreektaal te Wesepe.
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Wandel route Middel-Broekland – Haarbelten

Startpunt: Wapen van Wesepe Vanaf Ds. E. Kreikenlaan RD Bokkelerweg
-RA Zonnenbergerweg RD Raalterweg oversteken Sprokkelerveld volgen 
door de Mengerweg tunnel RA Mengerweg- LA Weth.v. Doorninckweg 
-RA Stapelhaarspad Bij paal E46 links aanhouden, harde weg Woolsdijk 
oversteken RD Bij bord Velsdijk 7a, 7b, 7c harde weg oversteken Velsdijk –
Stapelhaarspadvervolgen Einde pad RA en direct weer LA (Wittenbergweg) 
RA bij E34 tot Broekland. LA bij huis Nr. 30 Langerhorstweg-RA van 
Dongenstraat,daarna LA Oerland (gaat over in pad) RD op driesprong fietspad 
volgen RA fietspad langs harde weg. LA bij bord Broeklandpad langsbuitenbak, 
bij bankje voor sloot) rechts aanhouden, pad door bos volgen einde pad rechts 
aanhouden Links aanhouden langs stenen hindernis, ruiterpad volgen, sloot volgen, 
einde sloot bij driesprong RA pad door bos volgen, op driesprong RA je kunt ook 
200 meter doorlopen naar familiegraf Yordens links RA Neppelenbroekerdijk-
LA Laarhoeksweg-LA Neulemansweg –RD Raalterweg oversteken RA 
Haarbeltenweg en oranje pijl volgen tot aan Weseperenkweg (namkje Nieuw 
Middeldorp) RA (word Scholtensweg) LA Ds. E. Kreikenlaan 
Eindpunt Wapen van Wesepe

16 km

Werkgroep Wandel en 
Fietsroutes

1Weseper Enk



Wandel route de Muggert en Boxbergen en Wildbaan

Startpunt: Wapen van Wesepe RD Bokkelerweg -RA Zonnenbergerweg 
-RD Raalterweg oversteken (Sprokkelerveld Mengerweg tunnel door, 
RA Mengerweg LA Oude spoorpad LA Boxbergerweg, bij huisnrs. 40-42 Ra, 
onverharde weg, RA bospad (bord IJssellandschap) Links aanhouden op dit pad 
–op viersprong RA daarna RA bospad Bij bankje LA en meteen weer RA (klinkerweg) 
LA pad door bos Bij schuur RA (klinkerweg) RD Boxbergerweg oversteken (wildbaan) 
LA voor G45, langs natuur camping (gaat over in paadje) over bruggetje RA Op dit 
pad links aanhouden- op driesprong links aanhouden brede laan bij G44 Eerste 
zandweg LA tot aan driesprong RA-op volgende driesprong LA Bij T-kruising RA, 
volgende T-kruising weer RA, einde pad LA eindigt op Weth. v. Doorninckweg dan RA 
RA bij de Mengerweg tot aan Mengerweg tunnel dan LA, bij E 56 LA (oude Spoorpad) 
Rechts oude station Wesepe.RD Raalterweg oversteken en meteen weer LA (fietspad) 
RA Scholtensweg RA Ds. E. Kreikenlaan (eindpunt Wapen van Wesepe)

Wandel route Malbergen-Kranenkamp Eikelhof

Startpunt: Wapen van Wesepe RA Bokkelerweg LA Zonnenbergerweg – 
RA Malbergerweg (gaat over in zandweg), Raalterweg oversteken en dan 
LA Tweede weg RA ingand landgoed De Kranenkamp Derde pad smal LA t.o. bordje 
rechts van de weg ‘”open gesteld RA voorvijver(pad aanhouden) bij paaltje K 52 LA 
over de brug RD Zandweg volgen tot kruising bij huisnr.16 op paaltje RA (fietspad 
ernaast) weg volgen. RAAverlose Houtweg bij huisnrs 15-17 (300 meter landgoed 
De Hoek iets verder een rustpunt) RA op driesprong (boerderij t Jachthuus) dit is 
oude spoorlijn geweest (rechts voor station de Eikelhof nog slagboom Mei 1935) 
LA Bevrijdingsweg tot aan Boxbergerweg, RA (fietspad) (Links speeltuin de Lepelaar) 
na 200 meter rechts stenen kruis (legende dateerd van 1493) (verderop kasteel 
Boxbergen en trapgevel huis de Maisputte) -Boxbergerweg vervolgen 
LA Hiethaarshoek gaat over in oude Spoorpad (brug over de wetering) 
RA Mengerweg LA Mengerweg tunnel door LA Oude Spoorpad (rechts oude station 
Wesepe) RD Raalterweg oversteken en meteen weer LA fietspad, 
RA Scholtensweg -RA Ds.E.Kreikenlaan Eindpunt Wapen van Wesepe

Wandelroute Boxbergen - Wolbroeken - 
Stapelhaarspad - Velsdijk - Woolsdijk - Haarbelten  

Startpunt: Wapen van Wesepe RA Bokkelerweg-RA Zonnenbergerweg-
RD Raalterweg oversteken (Sprokkelerveld) door Mengerweg tunnel, 
RA Mengerweg -LA Oude spoorpad  gaat over in Hiethaarshoek-RA 
Boxbergerweg oversteken fietspad volgen tot aan de brug, bij paaltje G 46 RA 
fietspad volgen langs de wetering over sluis -eerste brug RA pad Wolbroeken) 
gaat over in verharde weg bij boerderij -daarna RA Schuilenburgerweg-LA 
Rozenvoorderdijk RA WEth. v. Doorninckweg -LA Stapelhaarspad, bij paaltje E46 
links aanhouden RD Woolsdijk oversteken-Stapelhaarspad volgen, bij kruising 
(bordje Velsdijk 7a-7b-7c RA Velsdijk LA Woolsdijk, Raalterweg oversteken en dan 
LA volgen tot eerste wg rechts daarna direct RA daarna Haarbeltenweg-dit pad 
volgen (onverhard) tot aan Weseperenkweg, LA bij bankje Nieuw Middeldorp, na 
ongeveer 15 meter rechts omhoog pad volgen 
Bij paaltje E 53 RA Oosterkampweg, einde zandweg RA G.J. Kappertweg gaat 
over in Ds. E. Kreikenlaan Eindpunt Wapen van Wesepe

14 km

10 km

15 km

Dommerholt

Wandelroute Zonnenbergen- Overijssels kanaal-Averlo 

Start: Wapen van Wesepe LA Ds.E.Kreikenlaan (gaat over in GJ 
Kappertweg) LA Woltersweg RA Marsmansweg RD Zonnenbergerdijk gaat 
over in fietspad langs de Zonnenbergerdijk RA bij paal H18 (staat links van de weg) 
(pad blijven volgen) tot kanaal. RA bij kanaal (paal H20) RA bij paarse pijl huisnr. 10 
Wesselinksdijkvolgen (kruising RD) RA bij eerste asfaltweg huis nr. 5 gaat over in 
zandweg bij huisnr 4 LA (klinkerweg- Weseperweg) Weseperweg volgen aan einde 
RA Malbergerweg LA Zonnenbergerweg RA Bokkelerweg Eindpunt Wapen van 
Wesepe aan de Ds. E. Kreikenlaan

11 km

Wildbaan

14 km

11 km

10 km

15 km

16 km
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