De paden op, de lanen in

Geschiedenis van recreatie en
toerisme in de gemeente Lochem
CeesJan Frank1

Met de opening van de spoorlijn van Zutphen naar Twente in 1865 en later diverse andere trein- en
tramlijnen werd in de tweede helft van de negentiende eeuw de bereikbaarheid van “afgelegen”
regio’s als de Achterhoek en Twente sterk verbeterd. De ontsluiting van het land achter de IJssel
bracht economische opleving, nieuwe contacten én meer bekendheid. Het was ook de periode
waarin het binnenlands toerisme In Nederland op gang kwam, in het bijzonder in de gebieden,
die over fraai natuurschoon beschikten. Frisse boslucht, mooie vergezichten, rustieke dorpen en
aantrekkelijke wandelmogelijkheden werden breed onder de aandacht gebracht. In Gelderland
waren het in eerste instantie de zuidelijke Veluwezoom en de omgeving van Arnhem, het Rijk van
Nijmegen en de bosrijke heuvelachtige omgeving van Lochem die in de belangstelling kwamen
van de binnenlandse reiziger. Tegen het einde van de negentiende eeuw voegden zich daarbij de
noordelijke Veluwezoom, Apeldoorn en ook de omgeving van Gorssel en Eefde.
Een goede infrastructuur, de aanwezigheid van moderne nuts- en sociale voorzieningen en een min of meer
liberaal vestigingsklimaat waren belangrijke voorwaarden voor het ontstaan van een succesvol vreemdelingenverkeer. In het begin was het vooral de welgestelde elite die op avontuur ging. Alleen die kon zich kostbare
reisjes veroorloven en had daar bovendien de vrije tijd voor.
Lochem voldeed wat dat betreft aan veel voorwaarden: er was vanaf 1865 een goede spoorverbinding aanwezig en het liberale bestuur had al vroeg gezorgd voor moderne nutsvoorzieningen (gas, zuiver drinkwater),
er waren enkele sociëteiten en er woonde een welgestelde elite van fabrikanten, renteniers en intellectuelen,
die hun connecties naar Lochem lokten. Maar bovenal was er de fraaie en hoog gewaardeerde natuur, een
landschap vol bossen, heuse heuvels, een schilderachtige rivier (de Berkel) en eerbiedwaardige landgoederen,
attracties die in toeristengidsjes en wervende krantenartikelen werden aangeprezen.
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Het Wapen van Ampsen was één van de
eerste nieuwe hotels bij Lochem. Het
werd in 1866 gebouwd vlakbij het een
jaar eerder geopende station
(collectie CeesJan Frank).
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Accommodaties
Het vroege “toerisme” in en rond Lochem van de jaren 60 en 70 van de negentiende eeuw was nog bescheiden
van omvang. De meeste gasten verbleven in de familiehuizen van verwanten of in de eenvoudige herbergen en
logementen, die vaak al een lange staat van dienst kenden en zich langzaam ontwikkelden tot voor het zomertoerisme geschikte hotels. Voorbeelden hiervan zijn het Zwijnshoofd in het centrum van Lochem, De Luchte
aan de Zutphenseweg en De Dolle Hoed aan de weg naar Barchem. Ook in de andere dorpen bestonden sinds
jaar en dag oude herbergen en logementen, die vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw profiteerden
van het toenemende vreemdelingenverkeer. In Almen was er herberg De Jager (het latere Hotel Ovink), Eefde
kende sinds de middeleeuwen de herberg De Laatste Stuiver en in Joppe was De Drie Kieften zo’n oude herberg. In Gorssel heeft De Roskam een oude oorsprong als herberg en in Epse vonden reizigers onderkomen in
De Pessink, al sinds 1618 op deze plek. Ook Laren had zijn oude herbergen: de “aangaanplaats” Weytkamp (nu
Witkamp), de rustplaats voor handelsreizigers herberg ’t Langenbaergh en ook op de plek van het tegenwoordige café-restaurant Stegeman stond ooit een herberg. De meeste van deze oude pleisterplaatsen zijn min of
meer bewaard gebleven en zijn nog steeds markante herkenningspunten langs de doorgaande wegen in de
gemeente Lochem.
De oude logementen en herbergen hadden echter aanvankelijk vooral de functie van overnachtingsmogelijkheid voor passanten, die op doorreis waren. Reizen te voet, te paard, via postkoets of diligence verliep immers
langzaam en op langere binnenlandse tochten moest vaak meermalen worden overnacht.
Eén van de eerste horecagelegenheden die speciaal werd gebouwd met het oog op de nieuwe categorie bezoekers, zij die vanwege de mooie omgeving langer in Lochem wilden verblijven, was het familiehotel ’t Wapen
van Ampsen. Dit “logement” werd in 1866 vlak bij het Lochemse station gebouwd en was een initiatief van de
familie Van Nagell, die op het nabijgelegen landgoed Ampsen woonde.
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Het voormalige Hotel Stad Lochem
aan de Nieuweweg
(foto: CeesJan Frank).

In de jaren zeventig en begin jaren 80 van de negentiende eeuw kwam de villabouw in Lochem goed op
dreef. Hierbij mikten de initiatiefnemers zowel op klanten die zich permanent in Lochem wilden vestigen, als
op tijdelijke huurders, die alleen de zomermaanden in het stadje wilden doorbrengen. In deze periode openden de eerste eenvoudige pensions hun deuren, vaak in villa’s waarin enkele kamers met vol pension werden
aangeboden. Deze ontwikkeling kwam in een kleine stroomversnelling, toen enkele notabelen, verenigd in de
Lochemse Bouwvereniging, begin jaren 80 het aan te leggen traject van de nieuwe tramverbinding van Deventer, via Lochem naar Borculo als lucratief bouwproject oppakten. Langs het tramtraject oostelijk van Lochem
werden bouwkavels gerealiseerd, bedoeld voor de bouw van villa’s, waarmee men nieuwe belangstellenden
naar Lochem hoopte te lokken. In deze chique omgeving werd een prominente locatie gereserveerd voor het

representatieve Hotel Stad Lochem, dat in 1884 zijn deuren opende. Al gauw volgden enkele nieuwe pensions,
waarvan Aurora het bekendste werd en later zou doorgroeien tot het vermaarde Hotel Hof van Gelre.
Vanaf het einde van de negentiende eeuw kwam daar een hele trits hotels en pensions bij zoals Schoonoord
aan de Barchemseweg en Hotel Bak aan de Stationsweg en in de vroege twintigste eeuw ADBO (Aangenaam
Door Bosrijke Omgeving of Algeheel door Bos Omgeven) op de Paasberg, de Bergrand (voorheen Lieferink)
aan de Barchemseweg, ’t Wapen van Lochem aan de Nieuwstad en Hotel Berkeloord in het gelijknamige villapark. Pension Alpha, aanvankelijk een kindervakantieoord, werd later tot hotel omgebouwd. Verder kon men
overnachten in Hotel Meenderink en “t Zwijnshoofd, beide in het stadscentrum, waar ook Hotel Industrie zijn
deuren opende. Dit was een ANWB Bondshotel. Uiteindelijk werden ook nog diverse grote villa’s en landhuizen
tot hotel omgebouwd in de jaren 30, 40 en 50, zoals Hotel De Lochemse Berg en Hotel De Vijverhof (beide villa’s
bestaan nog) en het gesloopte Hotel De Endepol.
In Barchem groeide de halteplaats aan de tramlijn naar Borculo uit tot het bekende Hotel Meilink. In het dorp
bevond zich eind negentiende eeuw ook al het Hotel Bosch, sinds 1949 bekend als In de Groene Jager. Ook elders floreerden de oude herbergen die aan de drukker wordende verkeersroutes en de tramweg lagen. In Eefde
werd aan de Rustoordlaan in 1889 een hotel gebouwd in opdracht van B. Vink uit Vlissingen. Na enige eigendomswisselingen verdween de hotelfunctie in 1906.

Aurora aan de Nieuweweg.
Het pension groeide uit tot het
vermaarde hotel Hof van Gelre.

In 1885 al was een houten uitkijktoren opgericht, die men in 1893 besloot te vervangen door een stenen exemplaar, de Belvédère. Het Verfraaiings-Gezelschap ging in 1945 op in de organisatie VVV Lochem Vooruit, de
voorloper van de VVV Lochem-Laren-Barchem (1972-2005).
De gemeente Gorssel kreeg in 1912 zijn “Vereeniging ter bevordering van het Vreemdelingenverkeer in de gemeente Gorssel”. Enkele jaren later verscheen hier de eerste geïllustreerde toeristengids. De vereniging richtte
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Verenigingen voor het vreemdelingenverkeer
Een grote impuls voor het Lochemse toerisme was de oprichting van het Verfraaiings-Gezelschap te Lochem
en Omstreken in 1885. Deze organisatie, in feite één van de eerste VVV’s in Nederland, stelde zich ten doel de
“bekoorlijkheden van de natuur om en nabij Lochem” kenbaar te maken, te onderhouden, uit te breiden en gemakkelijker toegankelijk te maken. De vereniging zorgde voor het plaatsen van handwijzers (hiervan bleven er
enkele bewaard), banken en versnaperingstenten, ze legde voetpaden aan en gaf informatieve toeristengidsjes
en wandelkaarten uit. De eerste verscheen in 1891.
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Historische handwijzer op de
Zessprong in Joppe
(foto: CeesJan Frank).

zich niet alleen op de tijdelijke gasten maar verstrekte ook inlichtingen aan hen die voor langere tijd hier wilden
verblijven en huizen of bouwgrond wensten te kopen. Rond 1900 was het toerisme naar de Gorsselse dorpen al
op gang gekomen. Ook hier waren inmiddels bekende hotels en pensions volop in bedrijf, zoals het familiehotel De Eikenboom, vlakbij het station in ’t Joppe. De oude herberg De Roskam was verbouwd tot een modern
hotel-pension.
In de eerste helft van de vorige eeuw groeide het toerisme als nooit tevoren. Niet alleen de elite, maar ook mensen met een kleinere beurs, zoals de opkomende middenstandsklasse, kon zich nu een korte vakantie veroorloven. Een alternatief voor de vaak dure hotels waren de vele pensions aan huis, die vooral in Lochem werden
geopend.
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Zomerhuizen
In de traditie van de achttiende- en negentiende-eeuwse buitenplaatsen, die vaak door vermogende families
uit de stad in de zomermaanden werden bewoond kwam in het begin van de twintigste eeuw een nieuwe golf
“buitenhuizen” tot stand. In de regel waren de opdrachtgevers lieden uit de hogere middenstand, zoals juristen,
artsen, ingenieurs, wetenschappers en hoge ambtenaren die de nieuwe, uit het buitenland overgewaaide trend
introduceerden: de wens om een gerieflijk zomerhuis te bezitten in de schone natuur. Vroege voorbeelden van
dergelijke zomerhuizen waren onder andere “De Enk” in Lochem (1915, voor en door architect J. van den Ban)
en het Amelte bij Gorssel (1915), middelpunt van een prachtige tuinaanleg door Hugo A.C. Poortman. In de
jaren 20 en 30 volgden er veel meer, in het gebied van de Lochemse-, Kale- en Barchemse Berg, maar ook in de
bosrijke omgeving van Gorssel (rond Amelte), Joppe en ten oosten van Epse (Epser bos, Arietta). Het betrof vaak
onder architectuur gebouwde stenen of houten woningen met rieten kappen en een zeer rustieke uitstraling. In
het late interbellum en de vroege naoorlogse jaren zette deze ontwikkeling door. Nu werden echter ook kleine
houten vakantiewoningen gebouwd voor de verhuur aan de steeds groter en breder worden groep vakantiegangers met minder ruime financiële armslag. Van deze vaak houten particuliere vakantie- of zomerhuisjes zijn
in het bijzonder in het bosgebied ten oosten van Epse en Gorssel nog goede voorbeelden behouden gebleven.
De grootschalige bouw van vakantiehuisjes op speciaal daarvoor bestemde terreinen kwam na de Tweede
Wereldoorlog in zwang. Het bekendste voorbeeld is wel het Buitencentrum Ruighenrode, dat in 1950 van start
ging en begon met de bouw van zeven ingerichte boshutten, speciaal voor jeugdkampdoeleinden en later
dat jaar met vijf familiezomerhuisjes. Ook verrezen hier grotere gebouwen voor groepsaccommodatie, zoals ’t
Wilde Zand, dat nog steeds bestaat. In de jaren 60 werd Ruighenrode uitgebreid met het huisjesterrein De Witte
Berken, waar voor hun tijd uiterst modernistische vakantiewoningen werden gerealiseerd. Enkele daarvan zijn,

hoewel flink verbouwd, min of meer bewaard gebleven.
Later kwamen er op verschillende plekken veelal kleinschalige huisjesterreinen of bungalowparken bij, zoals
Calluna op de Gorsselsche Heide en ’t Exelloo in Exel.

De Enk is één van de vele landhuizen
die rond 1910-1920 nabij de
Lochemse berg verrezen
(foto: CeesJan Frank).

Campings
Voor de “gewone man” was op vakantie gaan tot ver in de vorige eeuw niet weggelegd. Zelfs een dagje uit
zat er voor de meesten niet in, bij gebrek aan vrije tijd en een auto. Kamperen, sinds het einde van de negentiende eeuw in de mode gekomen, was tot in de jaren 20 vooral een vrijetijdsbesteding voor de elite. In 1912
werd de Nederlandse Toeristen Kampeer Club opgericht, een genootschap van veelal welgestelde jonge
heren, die er in de zomer op de fiets en met (dure!) kampeerbenodigdheden op uit trokken. In 1923 had
Vierhouten op de Veluwe de primeur van de opening van het eerste officiële kampeerterrein, gesticht door
de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC). De vooroorlogse kampeerterreinen waren eerder Spartaans dan luxe:
eenvoudige kampvelden met een bescheiden accommodatie in de vorm van houten barakken met simpele
sanitaire voorzieningen.
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Kamperen op Ruighenrode, circa 1960
(collectie CeesJan Frank).
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Eén van de eerste initiatieven die moesten leiden tot de oprichting van een kampeerterrein in de huidige
gemeente Lochem dateert uit 1934. Willem Jan Janssen uit Deventer vroeg toen bij de gemeente Gorssel
toestemming voor het exploiteren van een kampeercentrum op een bos- en heideterrein in de buurt van de
Zessprong. Het College besloot eerst advies in te winnen in Ermelo, waar ervaring was met het kampeerterrein
in Vierhouten. Het is niet helemaal duidelijk of het kampeerterrein in Gorssel er nog voor de Tweede Wereldoorlog is gekomen. Een ander vroeg campinginitiatief is Erve Harkink aan de Zwiepseweg in Lochem, waar in
1946 voor het eerst werd gekampeerd door een groep Rotterdamse internaatsjongens onder leiding van een
pater. Harkink is nog steeds een geliefde kampeerboerderij. In 1949 werd een kampeerterrein geopend aan de
Vordenseweg bij Lochem, Ruighenrode, dat later tot een groot recreatieterrein zou uitgroeien. Kamperen werd
in de loop van de jaren 50 en 60 een zeer populaire vakantiebesteding. Het gevolg was de oprichting van een
groot aantal campings, verspreid over de gehele gemeente (De Bosrand en De Vrolijk bij Laren, De Waldhoorn
in Eefde, de Vlinderhoeve in Kring van Dorth en Jong Amelte in Gorssel), om maar niet te spreken van de talrijke
minicampings en kampeerboerderijen. De hier boven genoemde Nederlandse Toeristen Kampeer Club opende
in 1960 een eigen kampeerterrein aan de Vordense Binnenweg, De Valkenbelt. Dit terrein is nog steeds in het
bezit van de NTKC.
Van de vroegste campingaccommodaties resteert door herhaaldelijke renovaties niet veel meer. Op Jong
Amelte staan nog wel enkele oudere vakantiewoningen.
Collectief vakantievieren voor de jeugd
In de eerste helft van de twintigste eeuw was het collectief vakantievieren voor specifieke doelgroepen (jongeren van allerlei gezindten, politieke bewegingen, grote bedrijven, volkswijkkinderen uit de grote stad) in zwang
gekomen. In bos- en duingebieden langs de kust, op de Veluwe, maar ook in de bossen van Oost- en Noord-Nederland zijn toen veel terreinen en gebouwen gesticht, waar groepsgewijs (en vaak met stichtelijke ondertoon)
werd genoten van de verkwikkende bos- en zeelucht en de vrije natuur.
In Lochem was Alpha zo’n oord, waar bleekneusjes uit de stad een paar weken konden genieten van de vrije
natuur. In Den Oldenhof in Gorssel werd vanaf 1938 door de Centrale van het Katholieke Vrouwelijke Jeugdwerk
een vakantieverblijf aangeboden voor minder bedeelden (zoals huismoeders van werklozen) en bleekneusjes,
zoals in 1940 groepen Rotterdamse kinderen. Het gebouw Veldzicht was speciaal hiervoor ingericht. In de jaren
50 diende Den Oldenhof als vakantiehuis voor katholieke jongeren. Vanaf 1955 werd het gebouw gehuurd door
de Provinciale Gelderse Electriciteits Maatschappij, die het ging gebruiken als rusthuis voor herstellende en
rustbehoevende personeelsleden en hun familieleden.
Speciaal voor de jeugdige vakantievierder waren de bekende jeugdherbergen opgericht door de Nederlandse Jeugd
Herberg Centrale. In 1932 werd het houten landhuis De Kleine Haar in Kring van Dorth in gebruik genomen als jeugdherberg. Het pand, een rijksmonument, vervult die functie nog steeds. Ook Lochem had een Jeugdherberg, ’t Locheym,
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Jeugdherberg De Kleine Haar bij
Kring van Dorth
(foto: Gea Laar).

gevestigd in de oude Villa Nova aan de Graaf Ottoweg. Door het grote succes werd in 1938 omgezien naar een nieuwe
vestiging, maar door tussenkomst van de oorlog is het niet meer van een nieuwe accommodatie gekomen.
Woodbrookers
In 1924 opende de Woodbrookersgemeenschap haar nieuwe verenigingscentrum in Barchem. De voornamelijk
protestantse organisatie was al in 1908 opgericht en streefde naar het stimuleren van ontmoetingen tussen gelovigen van alle kerkgenootschappen en belijdenissen. In het ontmoetingscentrum organiseerde men zomercursussen, congressen en weekendbijeenkomsten die voor menigeen als korte vakanties en dus als een vorm
van intellectuele recreatie golden. Bij het hoofdgebouw werden in de jaren 20 vier slaaphuisjes gerealiseerd,
waarin de cursisten konden overnachten. Enkele docenten en cursisten raakten verknocht aan de fraaie omgeving en lieten er kleine zomerhuizen bouwen. Het hoofdgebouw van de Woodbrookers en de oude slaaphuisjes
zijn behouden gebleven.

Gezelschap op de veranda van het
Woodbrookershuis in Barchem, circa
1925
(collectie CeesJan Frank).

Uitspanningen, cafés en speeltuinen
In de loop van de twintigste eeuw werden overal in de stad Lochem, in de dorpen en het bosrijke buitengebied
nieuwe uitspanningen geopend, waar vakantiegasten, fietsers en dagjesmensen konden verpozen. Bekende
gelegenheden waren de Zessprong en Tramzicht in Joppe (beide met een speeltuin), de Uitrusting in Eefde
(ook met een theetuin en speeltuin), De Paaschberg (later Bousema) in Lochem (ook al met een grote speeltuin)
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’t Ländeke aan de Graaf Ottoweg,
circa 1960
(collectie CeesJan Frank).
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en De Smid in Epse. Op drukke plekken langs verkeerswegen en kruisingen floreerden de oude herbergen, nu
als “wegrestaurants”, maar er werden ook nieuwe cafés-zalencentra opgericht, zoals De Sluis in Eefde (1930),
Buitenlust in Harfsen en De Nieuwe Aanleg bij het Twentekanaal in Almen (midden twintigste eeuw). In ’t Ländeke aan de Graaf Ottoweg (nu restaurant Mondani) in Lochem, destijds gelegen bij een drukke autobushalte,
opende in de jaren 30 een bekende lunchroom. In de jaren 50 presenteerde deze gelegenheid zich als Hotelcafé-restaurant en “Roadhouse”, waarmee werd verwezen naar de moderne horeca-accommodaties langs de
highways in de VS, waar het automobilisme al eerder had toegeslagen.
Eén van de bekendste uitstapjes voor jong en oud, vermoedelijk al vanaf de jaren 602, was een bezoekje aan
bakker Postel in Zwiep, waar niet alleen Zwiepse bolussen en Witten Wievenkoeken konden worden gekocht,
maar ook een theetuin was aangelegd waarin tal van Witte Wieven een actieve rol speelden.
Attracties
Naast de uitspanningen met thee- en speeltuinen zijn er in het verleden meer voorzieningen gerealiseerd ter
verpozing en vermaak voor de zomergasten én de bewoners van de gemeente zelf. De notabelen konden al
in de negentiende eeuw gebruik maken van de beide sociëteiten in Lochem, de Eendracht en de Harmonie,
waarvan beide gebouwen nog resteren. Bij de Eendracht op de Oosterwal werd in 1910 de Schouwburg in
gebruik genomen. Het Verfraaiingsgezelschap richtte in 1885 een houten uitkijktoren op op de Paasberg en in
1893 een stenen exemplaar, de Belvédère op de Lochemseberg. Deze werd herhaaldelijk verhoogd en bestaat
nog steeds, maar is zijn oorspronkelijke functie al lang kwijt. Ter plaatse van de oude uitkijktoren verrees in
1923 een imposante nieuwe watertoren, een ontwerp van gemeentearchitect Wessel, en voorzien van een panoramaplatform, dat toegankelijk was voor toeristen. Voor sportievelingen was er in Gorssel vanaf het begin
van de jaren 30 een zwemgelegenheid in de IJssel. Dat functioneerde tot 1958, toen het IJsselwater te slecht
van kwaliteit was geworden. In 1968 kreeg Gorssel een nieuw zwembad, De Boskoele. Ook in Almen werd een
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Promotie voor het Lochemse natuurbad uit de jaren 30
(collectie CeesJan Frank).

modern openluchtbad geopend, de Berkel. Dat was de opvolger van het Almense zwembad, dat in 1934 was
opgericht bij Ovink. In 1964 werden de plannen ontvouwd voor de oprichting van een zwembad in Laren,
het Leussinkbad, genoemd naar de heer G.H. Leussink, die het terrein daarvoor aan de gemeente Laren had
aangeboden.
In Lochem was al in 1876 een zwembad aangelegd in de Berkel, deels in een korte aftakking achter de molen
van Reudink. In 1935 werd het uiterst moderne nieuwe Natuur- en Sportbad Stijgoord geopend, waarvoor de
eerste gelden beschikbaar waren gekomen uit de feesten rond het 700-jarig stadsrecht van Lochem in 1933.
De werkzaamheden aan het bad en het fraaie terrein werden in het kader van de werkverschaffing uitgevoerd.
Op 29 juli 1938 vond de officiële opening plaats van het Openluchttheater “De Zandkuil”, aan de zuidhelling
van de Lochemse Paasberg. Het initiatief kwam van de Vereniging Lochem Vooruit en het ontwerp van gemeentearchitect W.H. Wessel. Het schilderachtige theater met zijn grote hoogteverschillen, theetuin en houten paviljoens is volledig opgenomen in het boslandschap en is grotendeels gaaf behouden gebleven. Ook
in Gorssel is in de parkaanleg aan de Esdoornlaan in de jaren 50 een klein openluchttheater aangelegd. Na
restauratie enkele jaren geleden functioneert het theater weer met succes.
Het Lochemse Openluchttheater werd aangelegd in de Zandkuil, een imposante afgraving, die al aan het
einde van de negentiende eeuw een populaire bestemming was voor wandelaars en vooral de jeugd, die er

Het kleine Openluchttheater in
Gorssel
(foto: CeesJan Frank).

naar hartenlust kon spelen en ravotten. Andere populaire “attracties” rond 1900 waren in het gebied van de
Lochemse bergen de ‘diepe put” bij Zwiep, al vroeg populair bij schooluitjes, de mysterieuze Witte Wievenkuil
en de Horstbank, vanwaar een prachtig uitzicht over Zwiep genoten kon worden.

Uitgebreide wandelmogelijkheden waren er ook in de bossen van Gorssel, Joppe en Epse (het Epserbos!). Op
de Gorsselsche Heide was “Het Meertje” een einddoel van mooie wandelingen. In de toeristengidsen werden
ook de uitgebreide wandelmogelijkheden besproken op de vele landgoederen in het gebied. De landgoedeigenaars stonden het bezoek, indien dit zich netjes gedroeg, welwillend toe. Belangrijke bezienswaardigheden
waren vooral de eeuwenoude bomen op De Cloese, bij Ampsen en Verwolde.
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Verkenning van het landschap
Overal in de gemeente Lochem zijn nog sporen te vinden van de vroegere toenemende belangstelling voor
natuur en buitenleven. Al aan het einde van de negentiende eeuw werden fiets- en wandelpaden aangelegd
en routes uitgezet. Het Verfraaiingsgezelschap zorgde voor handwijzers, rustbanken en een fraaie houten
koepel op de Kale berg bij Barchem. De Vereniging Woodbrookers herbouwde de in de jaren 70 verdwenen
koepel bij haar 100-jarige bestaan in 2008. Het is nog steeds een schilderachtig rustpunt in het uitgebreide
netwerk van wandelpaden, dat in de afgelopen 150 jaar in het heuvellandschap is aangelegd.
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Spelevaren op de Berkel bij kasteel
De Cloese, circa 1905
(collectie CeesJan Frank).

Vakantiekaart, uitgegeven voor de
Lochemse toeristen
(collectie CeesJan Frank).
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Deze tekst is onderdeel van de toelichting bij de Cultuurhistorische Waardenkaart van de gemeente Lochem, voltooid in 2018.
De oudst bekende vermelding uit de landelijke media is van 10 augustus 1970, uit Het Parool: ‘Zwiep ligt in de buurt van Lochem. Het
is een heel klein plaatsje. Wel liefelijk, hoor, maar er zouden toch niet zo veel toeristen komen als er nu te vinden zijn, indien de heer Postel er
geen warme bakker was. Zijn onderneming bestaat al langer dan een eeuw.’. Vervolgens gaat het artikel in op de ondernemingsgeest van
Postel, die van heinde en verre mensen naar zijn zaak wist te trekken door de koppeling te leggen met de Witte Wieven. Ook Het Vrije
Volk besteedde er op 8 september 1970 aandacht aan.

