
25, 40 en 50 Km. 

Beschrijving van de Kadoelermeer wandeltocht. 
Datum 07 februari 2015 

 

Locatie: Partycentrum de Voorst 

Adres: Leemringweg 29 

Postcode: 8317 RD 

Plaats: Kraggenburg 

Het Kadoelermeer is ontstaan door de inpoldering van de Zuiderzee. Voor het oude vissersstadje 

Vollenhove ontstond nieuw land. De Noordoostpolder. Tussen Blokzijl en het Zwarte Meer bleven 

randmeren. Het Kadoelermeer is één van deze randmeren. 

De routes maken, vanuit Partycentrum “De Voorst” in het Voorsterbos bij Kraggenburg, een ‘rondje’ 

om het Kadoelermeer. 

Het Voorsterbos, één van de bossen in de Noordoostpolder, werd ingeplant op een zanderige 

ondergrond die minder geschikt was voor landbouw. 

Door het Voorsterbos gaat het naar de Voorstersluis, een schutsluis om door de Noordoostpolder te 

kunnen varen, en het gemaal Smeenge, dat er voor zorgt dat de polderbewoners droge voeten 

houden. 

In het Voorsterbos, nu Waterloopbos, werd het Buitenstation van het Waterloopkundig Laboratorium 

gevestigd. De restanten van ca. dertig grote schaalmodellen van waterwerken worden nu als 

industrieel erfgoed bewaard. Het geheel is nu een interessant natuurgebied met een 

bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. De 25 km lopers passeren een grote watergoot, de 40 en 

50 km lopers gaan verder door het Waterloopbos. 

Achter de dijk, aan de overkant, ligt Vollenhove. Om in Vollenhove te komen moet eerst de nieuwe 

verbindingsbrug tussen het nieuwe en oude land genomen worden. De grote gebouwen aan de 

linkerkant zijn van Royal Huisman de internationaal befaamde superjachtbouwer. 

Vollenhove (Fullenho) is gebouwd op een keileembult oftewel grondmorene. De eerste nederzetting 

dateert van ca. 950 na Chr. De gronden van het Land van Vollenhove zijn lang in het bezit geweest 

van het klooster Clarholtz bij Munster. De route die de monniken liepen om de pacht te innen is vanaf 

Oldenzaal tot Vollenhove beschreven in de wandelgids “Het Monnikenspoor” een co-productie van de 

KRO en ANWB. 

Na de rust in Zalencentrum de Brught, de 40 en 50 km lopers zijn door buurtschap Moespot gekomen, 

passeren we interessante monumenten zoals de ruïne van het Kasteel Toutenburg, het voormalige 

stadhuis Oldruitenborgh, de Kleine of O.L.Vrouwenkerk, enkele van de vele monumentale panden van 

de lijst van historische panden. Als laatste pad in Vollenhove gaat de route langs aan de ene kant De 

Kolk, de oude Zuiderzee vissershaven, en aan de andere kant de Grote of St.-Nicolaaskerk. 

Bij de kerk staat een herinneringsmonument voor de redding van de Durgerdammer vissers in 1849. 

De redding vond plaats nadat 3 Durgerdammers gedurende twee weken op een ijsschots over de 

Zuiderzee gedwaald hadden. 

Aan het Kadoelermeer staat een bijzondere uitkijktoren. Dit zijn de “Krusende Flerken”, een ontwerp 

van Ids Willemsma. 

Via Oppen Swolle gaat het over de oprijlaan van Den Oldenhof. Links in het weiland staat een 

duivenslag (duiventil). Bij havezate Den Oldenhof, de eerste bebouwing dateert van 1635, gaan 40 en 

50 km naar links voor een rondje over het Land van Vollenhove, de 25 km gaan rechts richting de 

verzorgingspost bij boerderij “Op Wendel”. Genoemd naar de keileembult Wendel. 



Het rondje Land van Vollenhove voert via Sint Jansklooster met een rustgelegenheid bij het “Wapen 

van Utrecht”. Voor de rust gaat de 50 km eerst nog via de Leeuwte en langs het bezoekerscentrum De 

Wieden. 

Sint Jansklooster is genoemd naar het klooster Sint Janskamp dat in 1399 gesticht werd en verwoest 

werd in 1581. Bij de watertoren, nu uitkijktoeren, gaan de routes door het waterwingebied. Aan het 

eind gaat de 50 km naar links. Deze route passeert buurtschap Kadoelen, gaat door de Poepershoek 

en Barsbeek naar Heetveld. In Heetveld ligt aan het begin van het dorp aan de rechterkant, 

verscholen in de bomen, het geologisch zwerfkeien monument “De Zândkoele”. Dit is een plattegrond 

van Skandinavië met hier gevonden stenen gesitueerd op de plaats van herkomst. Na Kadoelen gaan 

de 40 en 50 km langs de Monnikenmolen richting Den Oldenhof om net als de 25 km lopers een 

verdiende verzorging te krijgen bij boerderij “Op Wendel”. 

De route voert nu door de weilanden naar de Kadoelerdijk en Kadoelerbrug. Het oude land wordt 

verlaten en via het fietspad door het smalle Kadoelerbos en vervolgens het Voorsterbos naar 

Kraggenburg. Op de kade van Kraggenburg is nog een bietenbrug. Dit is een plek waar de boeren 

voorheen met hun wagens achteruit de brug opreden om de bieten in de bietenschepen te storten. Als 

er iets mis ging, ging men “de bietenbrug” af. 

Dan nog een modern gehaakt kunstwerk passeren om door het laatste stuk bos naar het partycentrum 

terug te keren. 

 


