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Impressie Ode-wandeling Deventer en Diepenveen 29-10-22
Op 29 oktober jl. vertrokken we met zo’n 20 wandelaars vanaf het Deventer ziekenhuis. Hoewel nog warm voor eind oktober werden we direct getrakteerd op prachtige herfstkleuren, met op de achtergrond het kerkje van
Schalkhaar. Het wandelen langs de rand van de
bebouwde kom van Deventer leverde, o.a. door
het Zandweteringpark meermaals verrassend
mooie vergezichten en
doorkijkjes op.
Ook het vervolg richting Diepenveen had mooie paden in petto, paden
die je niet zo makkelijk zou verwachten,
zo dicht langs een
stad als Deventer.
Langs Diepenveen
scherend kwamen we bij de met opheffing bedreigde
Niet Automatisch Beveiligde Overweg (NABO) langs
de spoorlijn Deventer - Zwolle. Onbegrijpelijk dat zo’n,
voor uitsluitend fietsers en wandelaars toegankelijke,
en door hen goed te beveiligen, overweg met opheffing wordt bedreigd.
Iets over de helft wachtte ons het welverdiende bakje
met naar bleek heerlijke taart bij hotel Gaia, gelegen
in landgoed Nieuwe Rande, met ook daar weer erg
mooie vergezichten.
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Na een onverwachte (en permanente) foto expositie over de verschillende
escapades van de IJssel, staken we de provinciale
weg over en kregen snel de IJssel in zicht met
nieuwe wijdse riviervergezichten. Het wandelend
naderen van Deventer langs de uiterwaarden van de
IJssel is bijzonder,
jammer dat op
het laatst de weg
er zo dicht bij ligt.
In Deventer wachtte een laatste aangename verrassing: de wandeling door het stadspark Rijsterborgherpark, om vervolgens te eindigen bij waar
de wandeling begon, bij het sfeervolle en gezellige
parkcafé Mees op het Vogeleiland (vlak bij het NS Station Deventer). Daar werd,
door een groot deel van de groep, onder het genot van een drankje gemoedelijk nog
wat nagepraat. Samenvattend een mooie en verrassend gevarieerde wandeling
rondom Deventer. Met dank aan Harry voor de goede organisatie en zorgvuldige begeleiding.
Berry van Iersel, tekst
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