
          
 

Fietsroute rondom Deventer voor kinderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Routebeschrijving 

Met de rug naar uitspanning de Lepelaar gaat u rechtsaf richting knooppunt 77. Bij 

knooppunt 77 vervolgt u de fietsroute aan de hand van de volgende knooppuntnummers 

van het fietsroutenetwerk:  

 

— 77 • [A] • 81 • 80 • [B + C] • 82 • 83 • [D] • 87 • 86 • [E + F] — 

 

Voor een bezoek aan kinderboerderij De Ulebelt [F] volgt u na knooppunt 86 ongeveer 

800 meter het Overijssels Kanaal en gaat u bij de eerste verkeerslichten linksaf 

Colmschate in. U vervolgt de doorgaande weg en gaat alle rotondes rechtdoor tot u bij 

een rotonde komt met een grote Z, hier gaat u rechtsaf en komt u bij de Ulebelt. Na uw 

bezoek fietst u weer terug en vervolgt u de route richting knooppunt 85. 

 

• 85 • 43 • [G + H] — 

 

Vlak voor knooppunt 43 ziet u aan uw rechterkant de voetgangersbrug naar het NS-

station van Deventer. Hier gaat u linksaf het centrum in en volgt u de bordjes Deventer 

Musea. U komt vanzelf bij het Speelgoed museum [H] gelegen op de Brink. Vervolgens 

weer terug richting station waar u de route vervolgt  

 

• 43 • 65 • 66 • 67 • 77 — 

 

Vanaf knooppunt 77 fietst u richting knooppunt 75 zodat u bij het beginpunt uitkomt. 

Start: TOP Eikelhof bij 

uitspanning de 

Lepelaar, 

Boxbergerweg 31, 

Eikelhof/Olst. 

 

Lengte: 28 km 

 



Bezienswaardigheden 

[Start] Uitspanning de Lepelaar, Boxbergerweg 31, Eikelhof/Olst. Een landelijk 

gelegen horecabedrijf met arrangementen voor jong en oud. Zalen, terrassen, 

speeltuin en airtrampoline. www.delepelaar.eu. 

[A] NuNu, Raalterweg 22, Schalkhaar. www.naarnunu.nu 

[B] Voor School van Frieswijk, Avergoorsedijk 2, Schalkhaar, gaat u na het 

oversteken van de doorgaande weg 1e weg linksaf. www.schoolvanfrieswijk.nl 

[C] Landbouwminiaturen museum Frieswijk, Frieswijkerweg 7, Schalkhaar. 

Museum met 1300 miniatuurtrekkers. Tevens collectie emaille borden en 

kalenders. Open op afspraak. www.museumfrieswijk.nl 

[D] Coöperatie De Oorsprong, Spanjaardsdijk 68B, Schalkhaar. Winkel met 

ambachtelijke en streekproducten. www.oorsprong.nl 

[E] Rustpunt Tante Aaltje, Oerdijk 83 Schalkhaar. Rustpunt met boerderijwinkel 

met eerlijke Hollandse producten.  

[F] Kinderboerderij De Ulebelt, Maatmansweg 3 Deventer. www.ulebelt.nl 

[G] Speelgoedmuseum Deventer, Brink 47, Deventer. www.deventermusea.nl 

[H] In de zomermaanden, mei t/m sept, is er elke wo en zo middag van 14-16 uur 

spelen op de Brink. Gratis spelen met allerlei speelgoed in het centrum van 

Deventer.  

 

 


