Wandeling over de Bomendijk bij Wilp
Afstand: 12,1 km
Start: Vanaf het voet- en fietsveer over de IJssel (afstand 12,1 km)
Of de fiets mee op het veer en dan starten vanaf De Kribbe
(10,7 km wandelen)
Uitbreiding mogelijk met 5,2 km
Het veer is vanaf eind april tot eind oktober in de vaart, dagelijks van 9.30 tot 18.00 uur (laatste afvaart 17.45).
Als het veer niet in bedrijf is, kunt u met de auto naar Wilp en starten bij de kerk en bij nr 5 in de beschrijving.
Genieten van de IJssel met z’n prachtige uiterwaarden en de Nijenbeker Klei, de middeleeuwse Bomendijk
die slingert door landgoed de Poll en veel grasdijken. Het stuk van de Bomendijk is een veelgeprezen deel
van het Marskramerpad (LAW3) en een NS-wandeling.
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Beschrijving:
De route volgt vanaf punt 3 t/m 14 het Marskramerpad LAW 3. Op dat traject kunt u dus ook de (nogal
schaarse) rood-witte markering daarvan volgen.
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4.
5.
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Volg vanaf het veer het fietspad naar een asfaltweg bij Café Rest De Kribbe
RA op deze asfaltweg. Volg na 200m niet de weg, maar de rechts daarvan gelegen grasdijk, ook waar
de asfaltweg naar links buigt. Verderop een prachtige rij oude knotbomen (ratelpopulieren?).
U steekt een weg over en dan 350m verder, waar de grasdijk weer bij de asfaltweg komt en bij
paddenstoel 23694, van de dijk af en LA de Weerdseweg in richting Wilp
Na 900 meter komt u in Wilp en passeert de dorpskerk van Wilp *
Bij P23693 en de dorpspomp LA de Dorpsstraat
Na 100m links aanhouden (heet ook Dorpsstraat, naar huisnr 30) en de dijk op
Na 175 meter neemt u het pad RA over de dijk, door het hek
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Blijf de dijk volgen, zijpaden negeren. Na ruim 1 km komt de dijk uit op een asfaltweg, de Marsstraat.
Ga hier rechtdoor en vervolg de dijk.
Circa 500 meter verder gaat u vanzelf van de dijk af en slaat RA op een half verharde weg. Die buigt
naar links en via een recht pad komt u bij de Deventerweg (N790)
LA langs de Deventerweg en na 350m weer LA de half verharde weg in bij witte slagboom
Na 600 meter komt u op een kruising. U loopt min of meer rechtdoor met even verder een heg en
daarna een oude muur
120 m na een wit huis met nr.2 LA het bospad in
Via hellinkje komt u weer op de bomendijk en slaat hier RA
Bij kruising met zandweg (de Waalderweg, maar naambordje ontbreekt) LA richting uiterwaarden
Voor de extra lus van 5,2km gaat u hier rechtdoor en dan verder de aparte beschrijving hiervan
Even daarna via overstapje een pad in door de Nijenbeker Klei. U komt langs een kikkerpoel en vervolgt
het slingerende graspad tot de volgende overstap bij een hek. Daar LA naar metalen hekken toe.
Ga door dat hek of via overstapje naar de asfaltweg langs de IJssel, Houtwalstraat, die u links inslaat
RA op Marsstraat, u blijft de IJssel volgen
Ga na boomgaarden bij het draaihekje en de geel-rode markering van het Hanzestedenpad rechts de
grasdijk op
De grasdijk komt weer uit op asfaltweg en direct daarna restaurant De Kribbe, waar u RA via het
fietspad weer naar het pontje naar Gorssel gaat.

Verlenging met extra lus van 5,2 km en bezoek aan Bakkerij theeschenkerij Bril (zondags gesloten)
De route volgt t/m punt 7 het Marskramerpad
LAW3
1. Bij punt 14 hierboven rechtdoor
2. De slingerende bandijk steeds blijven
volgen tot een asfaltweg Nijenbeekseweg
(naambordje ontbreekt). Hier rechtdoor het
pad over de dijk vervolgen, afwisselend
door bos en grasland.
3. U kruist een geasfalteerd paadje, dat u
oversteekt en de bomendijk vervolgen
4. De route komt uiteindelijk uit op half
verharde weg. Sla hier LA tot
Rijksstraatweg (N345) en daar weer LA
5. Na 100 meter en direct na de brug RA de
Rijksstraatweg oversteken naar een hek
en volg het schouwpad langs Voorsterbeek
6. Na 150 meter RA over brug en rechtdoor.
Het pad slingert door beukenbos (zijpaden
negeren) en een plas aan uw rechterzijde
7. (Vanaf hier volgt u niet meer de LAW3) Na
300m RA tussen twee plassen door,
bruggetje over en richting Rijksstraatweg
8. Links aanhouden en op de Rijksstraatweg
nog 100m verder naar Bakkerij Bril
9. Steek bij Bakkerij Bril de weg over en aan
overkant de Nijenbeekseweg in
10. Tegenover huisnr. 16 LA het bos van
landgoed de Poll in bij slagboom en bordje
‘opengesteld’
11. Loop steeds rechtdoor tot akkers en daar
weer rechtdoor
12. U kruist een pad en even daarna buigt het
pad in bos naar rechts en komt uit bij
breed bospad
13. Sla hier LA en even later gaat u RA de
Waalderweg op (bordje ontbreekt) richting
uiterwaarden
14. 100m verder bent u op het punt waar de extra lus begon. U gaat rechtdoor en bent weer op de route
van 12,1 km. Vervolg bij punt 15 van die route

Dorpskerk Wilp (bron: Wikipedia)
Rond het jaar 765 startte bij een bron (Huilpa) in
Wilp de Angelsaksische monnik Lebuïnus zijn
missie om het christelijk geloof op het vasteland
te verspreiden. Op de plek waar eerst een
houten kapel stond werd in de 11e eeuw van
tufsteen een Romaanse kerk gebouwd: een van
de oudste kerkgebouwen in Nederland. Vanaf
de 12e eeuw is de toren opgebouwd en tot in de
16e eeuw verbouwd. Daarom zien we in het
onderste deel tufsteen en baksteen in de
bovenste lagen onder de gotische torenspits. In
de 16e eeuw werd van baksteen een nieuwe
gotische kerkzaal aan de Romaanse kerk
bijgebouwd. In deze lichte kerkzaal bevindt zich
tot op de dag van vandaag de liturgische ruimte. Er zijn grafzerken te zien uit het midden van de 16e eeuw.
Onder een balkon bevinden zich twee eikenhouten herenbanken uit de 17e eeuw.
Bij de gevechten vóór de bevrijding van Wilp in april 1945 is de kerk ernstig beschadigd en ging het Naber-orgel
uit 1849 verloren. Op een balkon boven de westelijke ingang van de kerkzaal werd na de restauratie in 1952
door de firma B. Koch (Apeldoorn) een nieuw orgel geplaatst, dat dienst deed tot 1973. In 2010 is een
gerestaureerd Naber-orgel uit 1853 in de kerk geplaatst. Hierbij is er een nieuw balkon geplaatst boven de
westelijke ingang van de kerkzaal. Toren en orgel zijn rijksmonumenten.
Bomendijk
Van Wilp naar Voorst volgt u de kronkelende en
bomenrijke Veluwse Bandijk, nationaal bekend
als de Bomendijk. Het is, met z’n uitzicht over de
uiterwaarden aan de ene kant en het uitzicht op
het coulissenlandschap aan de andere kant, een
absolute topper onder de wandelpaden.
De aaneengesloten dijk is waarschijnlijk al in de
14e eeuw tot stand gekomen. Vroeger liep de
dijk vlak langs een oude IJsselarm. Toen de
hoofdstroom werd verlegd naar de huidige
bedding met een nieuwe dijk erlangs (de huidige
zomerdijk) kwam de Bomendijk diep landinwaarts te liggen en kreeg zo zijn huidige
functie van bandijk of winterdijk. Daarom zijn de
uiterwaarden hier zo breed. De dijk slingert zich
voort, hoog boven zijn omgeving. Aan de voet liggen moerasjes en wielen of kolken, ontstaan bij dijkdoorbraken
in een ver verleden.
Deze route op smartphone of GPS-navigator
Vanaf de website Gorssel.nl (Erop uit –
Wandelen & fietsen) kunt u een gpx-bestand
van deze route downloaden. Dat kunt u
overzetten op een GPS-navigator (bijv. van
Garmin, Teasi of Mio) of naar de navigatie-app
op uw smartphone (bijv. Topo GPS).
Deze route is ook te bekijken op
www.afstandmeten.nl ; Rechtstreekse link:
www.afstandmeten.nl/index.php?id=2218175
En van de extra lus:
www.afstandmeten.nl/index.php?id=2218464
Help ons de routebeschrijvingen te
verbeteren en actueel te houden
E-mail uw suggesties naar Redactie@Gorssel.nl
Bedankt!
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