
          
 
Fietsroute langs de IJssel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Routebeschrijving [35 km] 

Start: Vanaf de TOP Nieuw Rande fietst u naar de IJsseldijk. Op de dijk gaat u rechtsaf 

richting Olst, naar knooppunt 60. Hier vervolgt u de fietsroute aan de hand van de 

volgende knooppuntnummers van het fietsroutenetwerk: 

 

— 60 • [A + B] • 71 • [C + D] • 70 • 97 • 51 • [E] • 31 • [F] • 32 • 30 • 38 •  

[G + H] — 

 

Vanaf punt 38 doorfietsen richting knooppunt 51 voor een bezoek aan De Duursche 

Waarden met de uitkijktoren [G]. Vervolgens weer terug naar punt 38 om de route te 

vervolgen naar knooppunt 59. 

 

• 59 • 56 • 72 • 68 • [I]— 

 

Vanaf punt 68 ong. 300 meter doorfietsen richting knooppunt 74 voor een bezoek aan 

Geologisch streekmuseum De IJsselvallei [I]. Vervolgens weer terug naar punt 68 om de 

route te vervolgen naar knooppunt 67. 

 

• 67 • 66 • [J] • 55 • 60 — finish 

 

 

 

Start en eindpunt:  

TOP Nieuw Rande, bij de 

ingang van landgoed 

Nieuw Rande. Ten 

noorden van Deventer 

aan de IJsseldijk naar 

Olst. 

 

Lengte: 35/29 km 

 



Verkorte route [29 km] 

Voor de korte route gaat u bij knooppunt 51 met het fietsvoetveer [D] naar knooppunt 

38. Hier pakt u de route weer op. Tussen knooppunt 51 en 38 komt u door de Duursche 

Waarden [F] met de uitkijktoren Fortmond. 

        

Bezienswaardigheden 

[Start] Landgoed Nieuw Rande. Een 145 hectare groot natuurgebied ten noorden van 

Deventer dat zich uitstrekt van de uiterwaarden van de IJssel tot aan 

Diepenveen. www.ijssellandschap.nl, landgoed Keizersrande. 

[A] Landgoed De Haere. Haereweg 4, Olst. Zie artikel volgende pagina 

[B] IJssellinie. Op Landgoed De Haere ligt de IJssellinie, verdedigingswerken uit de 

koude oorlog. Info www.ijssellinie.nl.  

[C] Bij knooppunt 71 even rechtdoor naar het centrum van Olst met de VVV en de 

lifestyle winkel / theeschenkerij De Olsterhof. www.olsterhof.nl 

[D] Veerdienst Olst. Geopend hele jaar ma t/m vr 7-22 uur, za 8-22 uur, zo 9-22 

uur. 

[E] Fietsvoetveer Fortmond Veessen. Veer voor voetgangers en fietsers. 

Geopend 1 april t/m 30 sept. Dagelijks 9.30-17.30 uur. 

[F] Veerdienst Wijhe. Geopend hele jaar ma t/m za 6.30-21.30 uur. Zo 

(zomertijd) 8-21.30 uur. Zo (wintertijd) 9-21.30 uur. 

[G] De Duursche Waarden. Natuurgebied aan de IJssel met uitkijktoren Fortmond. 

Zie artikel volgende pagina. 

[H] Koffie- en theeschenkerij De Fortmonder, tevens Rustpunt, Fortmonderweg 

16, Fortmond. www.defortmonder.nl 

[I] Geologisch Streekmuseum de IJsselvallei. Collectie zwerfstenen, fossielen, 

bodemprofielen. http://home.kpn.nl/h.verhaard 

[J] Aspergebedrijf/Tuinderij Veldink. Wetermansweg 10B, Diepenveen. In het 

aspergeseizoen, eind april t/m 24 juni, dagelijks verse asperges te koop.  

 

 


