
 

 
 

Fietsroute Landgoederen langs de IJssel 
 

Deze route is ontwikkeld door het Sallands Bureau voor Toerisme 

 

 
 

Start- en eindpunt: TOP (Toeristisch Opstap Punt) Nieuw Rande, bij de ingang van landgoed 

Nieuw Rande, gelegen ten noorden van Deventer aan de IJsseldijk naar Olst  

Afstand: 53 km (mogelijkheid om in te korten tot 35 km) 

 

Salland staat bekend om z'n vele prachtige landgoederen waar mooie historische landhuizen en 

havezaten bewaard zijn gebleven. Kom op de  fiets kennismaken met de landgoederen in 

Salland. 

 

Let op: fietsvoetveer is open 1 april t/m eind september. Gaat u buiten deze periode fietsen 

dan van knp 38 naar 30-32 en vervolgens verder met de routebeschrijving. 

 Routebeschrijving 53 km

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

Olst, richting knp. 60. 

 

Volg: 60- - -71- -56-59-38- - - -51-31-32-21-12-13-14-23-24 A B C D E F

 

Bij knp. 24 even rechtdoor fietsen richting knp. 25 dan komt u bij Kasteel ’t Nijenhuis. Na uw 

bezoek weer terugfietsen naar knp. 24 en vervolgens richting knp. 16 

 

Volg: -16-61- -54-35-40-41-74-75- - - -77-67-66- -55-60 G H I J K L

 Routebeschrijving 35 km

Je volgt de routebeschrijving van de lange route tot je bij knp. 32 bent. Vanaf knp. 32 fiets je 

naar knp. 30 en vervolgens naar knp. 54. Vanaf hier vervolg je de routebeschrijving van de 

lange route weer verder. 

 

 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. 

Info: www.ijssellandschap.nl 

A: Landgoed De Haere, Haereweg 4 Olst 

B: IJssellinie. Op landgoed de Haere ligt de IJssellinie, verdedigingswerken uit de Koude 

http://www.ijssellandschap.nl/


 

Oorlog. Info: www.ijssellinie.nl  

C: Bij knp. 71 even rechtdoor naar het centrum van Olst voor de lifestyle winkel en 

theeschenkerij De Olsterhof. Info: www.olsterhof.nl  

D: De Duursche Waarden. Natuurgebied aan de IJssel met uitkijktoren Fortmond. 

E: Koffie- en theeschenkerij De Fortmonder, Fortmonderweg 16. Info: www.defortmonder.nl  

F: Fietsvoetveer Fortmond-Veessen. Veer is geopend 1 april t/m 30 sept. Dagelijks 9.30-17.30 

G: Kasteel ’t Nijenhuis is één van de best bewaarde havezaten in Overijssel. In het kasteel is 

Museum de Fundatie gevestigd met een prachtige kunstcollectie. Info: 

www.museumdefundatie.nl  

H: Landgoed de Gelder. Het kasteel is in 1913 na een grote brand afgebroken maar de beide 

koetshuizen zijn bewaard gebleven. Vanaf de brug over de slotgracht kunt u karpers zien 

zwemmen.  

I: Het Steenen Kruis. Een mysterieus stenen kruis in een weiland.  

J: Landgoed Boxbergen. De landerijen van landgoed Boxbergen worden beheerd door de 

stichting IJssellandschap. Info: www.ijssellandschap.nl 

K: Eetcafé De Lepelaar. Horeca gelegenheid met mooi terras en speeltuin. Info: 

www.delepelaar.eu  

L: Tuinderij/aspergebedrijf Veldink, Wetermansweg 10b, Diepenveen. Verkoop eigen 

tuinbouwproducten en in het seizoen verse asperges. 

 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. 
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