
Wesepe 4,5 km 
omgeving Olst (Gemeente Olst-Wijhe)

Midden in Salland ligt het historische dorp 

Wesepe. De naam stamt uit het Oudsaksisch en 

laat zich vertalen als ‘weide-beek’. Naast het dorp 

bevindt zich de landbouwgrond van de Wesepe, 

Enk, met aan de zoom een krans van stokoude 

boerenhoeven. De erfbenamingen, zoals het 

Westrik, Lenderink, Middeldorp en Averdijk, 

gaan tot de Middeleeuwen terug. 

Sint Nicolaaskerk met links het kostershuis. 

HISTORISCHE DORPSKERN  

U start bij de Middeleeuwse Sint Nicolaaskerk uit1348. 

Bij de kerk worden ook het oude rietgedekte kostershuis 

en de voormalige school (thans rijwielhandel) 

aangetroffen. De monumentale beukenboom is geplant 

tussen 1850 en 1860. 

KOEDIJK  

Hier bevindt u zich op de zandweg bij achtereenvolgens 

boerderij Lenderink (1796) en Ten Have (1762). Achter de 

schuin tegenoverliggende boerderij Lintelo vermoedt men 

nog sporen in de grond van bewoning van rond het begin van 

de jaartelling. Dit is archeologisch beschermd gebied. 

DE WESEPER ENK  

We bereiken het hoogste punt van de wandeling: 7,70 m boven 

NAP. De Weseper Enk is van oorsprong een stuifwal uit de ijstijd 

met kenmerkende eigenschappen zoals leemafzetting, beekjes 

en de vorming van ijzeroer dat hier in voorgaande eeuwen werd 

gedolven. Door ontginning en bemesting is de enk in cultuur 

gebracht  

als akkerland. De  

lagere en vochtiger  

landen waren meer  

geschikt als weide. 

Over hoeve Lenderink handelt de sage van  

‘Derk op den beer’: Eens, lang geleden, stierf op 

het Lenderink al het vee. Daarover werd de boer 

zo kwaad dat hij zijn geweer van de wand nam 

en het buiten afschoot. recht omhoog om Onze 

Lieve Heer te raken. Als straf werd de boer ver

anderd in Derk op den Beer. iedere Kerstnacht 

verschijnt Derk hier nog steeds op den beer  

(mannetjesvarken). 

HAARBELTENWEG   

We zijn hier in een lager gedeelte van de enk, ook wel Het 

Venne genoemd. Met de rug naar het bos van De Haarbelt 

zien we op de akker een doorsnijding met een klein bosje. Hier 

liep van 1910 tot 1935 de spoorlijn van Deventer naar Ommen. 

Aan de Raalterweg is nog het mooie stationnetje van Wesepe 

te zien. 

MIDDELDORP 

Hier zijn we in een gebied dat rijk is aan houtwallen. 

Oorspronkelijk bedoeld als afscheiding en geriefhout 

voor de boeren, dragen ze door hun coulissewerking 

bij aan de beleving van het landschap. Ook zorgen 

houtwallen voor goede nestel en schuilplaatsen voor 

kleine zoogdieren en vogels, zoals de vink, tjiftjaf en 

geelgors. 

HOEK KAPPERTWEG  

De Kappertweg is vernoemd naar de Wesepenaar 

G.J.Kappert, die in de meidagen van 1940 

sneuvelde op de Grebbeberg. Deze weg voert ons 

weer naar het dorp. 
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Het Weseper rondje loopt door een 

typisch Sallands cultuurlandschap. U kunt 

genieten van glooiende velden, zandpaden, 

houtwallen en oude boerenhoeven. 

RONDJE WESEPE

Lengte wandeling circa 4,5 km  

De route is in beide richtingen te lopen  

Een gedeelte van de route gaat over particulier terrein, 

houdt u zich aan de gangbare gedragsregels  

Blijf op de paden en houd uw hond aangelijnd ter 

voorkoming van verspreiding van dierziekten 

Paarden zijn niet toegestaan  

Het rondje gaat over onverhard terrein en is niet 

geschikt voor rolstoelen en kinderwagens 

Waterdicht, stevig schoeisel wordt aangeraden















DE GROTE KISTEMAKER   

Bij de boerderij De Grote Kistemaker hebben we 

naar de ene kant een mooi uitzicht op de kerk 

en naar de andere kant op de oude pastorie. 

Hier wordt jaarlijks het Paasvuur ontstoken. 

De weg heet vanaf hier Dominee Kreikenlaan, 

genoemd naar de langstzittende predikant ooit 

in Wesepe (18321875). 

Dit rondje is een initiatief van 
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Praktische informatie

De oude pastorie. 
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