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Rondom Deventer
75 km op de � ets 75 km op de � ets 

      (met verkorte routes)

€ 3,  –
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START 
(De letters tussen haakjes verwijzen naar de ‘weetjes’ onderweg. fkp = � etsknooppunt)

1. U start op de Brink bij De Waag.1. U start op de Brink bij De Waag.
  Steek de Brink over – voorbij de fontein en RA Roggestraat in. Bij de kruising de Bergkerk aan 

de rechterhand houden en op rotonde 1e afslag RA nemen, rechtdoor de Wilhelminabrug op (a).

  Einde Wilhelminabrug RA (b) en na ± 85 meter LA en gelijk weer LA en onder de tunnel door.
Na tunnel rechtdoor de dijk over (c). De dijk onderlangs volgen, de weg gaat over in � etspad. 
Eind � etspad (d) LA Wilpsedijk/Rijksstraatweg.

Weetjes op de route

De route start bij Historisch Museum Deventer  in de 
stad Deventer. Hieronder vindt u een aantal wetens-
waardigheden die u onderweg tijdens de � etstocht 
buiten de stad tegenkomt! 

a.  De Wilhelminabrug was het decor voor de speel� lm 
‘A Bridge Too Far’ (1977), die vele topacteurs naar 
de koekstad bracht. Voor de armlastige gemeente 
Deventer (a sleepy Dutch town) was de komst van de 
� lm een geschenk uit de hemel. Regisseur Richard 
Attenborough stond erop dat het � atgebouw aan de 
zuidzijde afgebroken zou worden, maar dat ging de 
gemeente toch te ver.

b.  Stadsdeel De Worp ontleent haar naam aan het 
gezegde “Op een steenworp afstand”. 

c.  Steenenkamer was oorspronkelijk een huis uit 1397, 
dat later een doorgang in de houtwallen vormde naar 
de stadstuinen (zie f).

d.  Landgoed Het Schol bestond al eeuwenlang als 
boerenerf. In de Middeleeuwen was de graaf van Gelre 
hier heer en meester. Het Schol was een herengoed; 
de bewoners waren belasting verschuldigd aan de 
eigenaar, meestal in natura (een deel van de oogst). 
Na 9 verschillende namen werd het ca. 1770 Het Schol.
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De Grote- of Lebuïnuskerk  in Deventer
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U gaat richting Wilp.
  Na passeren plaatsnaambord Wilp (e) 1e weg LA, Kerkstraat en vervolgens Weerdseweg.

Bij fkp 16 LA Bolwerksweg langs de IJssel (f + g) tot aan de 19e eeuwse neoklassieke rijksmonument 
het (Sandton) IJsselhotel. 

 ± 10 km

e.  Wilp is een dijkdorp in de Nederlandse provincie 
Gelderland. Wilp is het oudste dorp van de gemeente 
Voorst: het eerste kerkgebouw werd er omstreeks 765 
gesticht door Lebuïnus, voordat hij zich op Deventer 
richtte. Rondom Wilp zijn verschillende landgoederen 
te vinden.

f.  Stads- en Bolwerkweiden. Van de 16e tot de 19e 
eeuw werd dit gebied gebruikt door de Grootburgers 
van Deventer om o.a. hun vee in te laten weiden. Om 
de tuinen te beschermen tegen stroperij en rovers, 
werden z.g. landweren, opgeworpen wallen met een 
sloot en dichte bosschages van meidoornstruiken en 
hakhout, aangelegd. 

g.  De Bolwerksmolen (1863) is de enige werkende 
wind-houtzaagmolen in Overijssel en staat op de 
voormalige vestigingswerken van Deventer.
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De Bolwerksmolen op De Worp
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h.  Het buitendijks gelegen Worpplantsoen is het oudste 
stadswandelpark van Nederland. Al in 1578 werden 
paden en wegen aangelegd en bomen geplant.

i.  De Ossenwaard (rechts) is ontstaan door klei-ontgra-
vingen t.b.v. de steenfabrieken. Doordat de natuur er 
nu vrij spel heeft, ontwikkelt het zich tot een prachtig 
ruig natuur gebied, waar Konikpaarden en Galloway-
runderen voor het onderhoud zorgen.

j.  Het Stadsland (links) was in de Middeleeuwen en ver 
daarna de moestuin van Deventer. Nu weiden en bos 
en sinds kort verrijkt met een wijngaard. 

k.  Aan de grens bevindt zich een oude grenspaal  
tegenover de Dijkstoel, een voormalige voorraad-
schuur van het waterschap bij hoog water. 

l.  Havezate Dijkhof, gelegen in het beperkt geopend Dijkhof, gelegen in het beperkt geopend Dijkhof
Sterrenbos, diende als hoofdkwartier van de Duitse 
Ortskommandant en is door de geallieerde luchtmacht 
gebombardeerd. 

m.  Voor de spoorbrug ligt aan de rechterkant De Hoven, 
de vroegere buitens van de ‘rich and famous’ van 
Deventer.

n.  Langs de mooiste rivier van Nederland liggen de 
Keizers- en Stobbenwaarden, een van de fraaiste 
voorbeelden van het IJsselgebied.

2.    U bent bij het IJsselhotel.
Het hotel aan de rechterhand passeren (h), de weg gaat vervolgens door het plantsoen en onder de 
spoorbrug (i) door over in een � etspad op de dijk. 1e weg LA de Meermuidenseweg op.  U passeert  
fkp 48 (j + k) . Bij kruising LA Dijkhofstraat (l) en aan het einde RA � etspad langs Rijksstraatweg. 

  Na ca. 175 meter 1e weg LA (Dernhorstlaan) spoor over, op kruising LA, Burg. v.d. Feltzweg,
naar fkp 14 (m) Spoor volgen naar fkp 64. Op het einde van de spoorbrug RA. 

U bent weer in de stad Deventer.
  Direct over de stenen brug is fkp 64. RA bij fkp 64, Noorderbergsingel. 1e weg RA, Parkweg, einde 

weg RA, onder spoorbrug door (IJsselkade) (n) richting fkp 55.
 Op het eind van de Hoevelmansweg  de IJsseldijk oversteken en LA naar fkp 55.  (afbreekpunt A)

± 21 km 
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De Dijkstoel bij Terwolde
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3.  Weg vervolgen via   Weg vervolgen via fkp 60 naar fkp 69. Rechtdoor Randerstraat. Op het eind LA,
Diepenveenseweg (o + p). 1e weg RA, Lange Dijk (q) tot het eind blijven volgen.  (afbreekpunt  B)

 Op T-splitsing LA, Boxbergerweg. Einde � etspad RA. Boxbergerweg oversteken en LA vervolgen.

± 28 km

4. U bent in het buurtschap Eikelhof (Olst).
  Op kruising met Eikelhofweg/Boxbergerweg, � etspad rechts (r), aanhouden richting Wesepe.

Boxbergerweg (s) afrijden, bij rotonde rechtdoor 2e afslag, op het eind LA, de Raalterweg op. 
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o.  Zondagsschooltje Silo aan de Diepenveenseweg nr. 
26, ook wel ‘kapelletje’ genoemd. Hier gingen de 
protestantse kinderen uit Diepenveen -lopend– naar 
de zondagsschool.

p.  Op nr. 20 landhuis Wijnbergen dat in 1849 de huidige 
neoclassistische stijl kreeg. Hier tegenover een water-
win- en wandelgebied met paardengraf.

q.  Informatiecentrum De Zoogenbrink is een mooi De Zoogenbrink is een mooi De Zoogenbrink
voorbeeld van een Sallandse boerderij uit het begin 
van de vorige eeuw. De oorspronkelijke tuin staat  
vol vlierstruiken, hoogstamfruitbomen, bloemen en 
tuinkruiden.

r.  Over het mysterieuze Stenen Kruis worden veel ver-
halen verteld. Het mag niet worden verplaatst, anders 
komt er onheil. Op het kruis staat o.a. het jaartal 1493 
en de naam van degene die er begraven zou zijn. Zulke 
kruisen worden ook wel moord-, boete-, of veldkruisen 
genoemd.

s.  Op havezathe Boxbergen aan de Soestwetering (zie 
ook z) staat het huis van dezelfde naam. In 1344 was 
dit een kasteel, maar het huidige gebouw stamt uit 
1650. Momenteel is het particulier bezit en herbergt 
een stoeterij.

Een statige villa aan de Diepenveenseweg
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Kaart
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 U bent in Wesepe.
  1e weg RA (t), Zonnenbergerweg, deze volgen tot fkp 79 (u) en RA naar fkp 81. 

Hier LA Zwijnenbergerweg. Deze blijven volgen. Asfaltweg gaat over in klinkerweg en later in zandweg Zwijnenbergerweg. Deze blijven volgen. Asfaltweg gaat over in klinkerweg en later in zandweg 
met � etspad. Op het eind van zandpad verharde weg links vervolgen, Overijssels kanaal (v) oversteken 
naar fkp 89.  (afbreekpunt C)

± 40 km

t.  De geschiedenis van het dorp Wesepe gaat terug 
tot 1230  en ontleent haar naam waarschijnlijk aan 
wisopa, hetgeen weidebeek betekent. De oudste delen 
van de kerk stammen uit 1348.

u.  Landgoed De Zonnenbergen is 300 ha groot en is 
nog in particulier bezit. Het is een gevarieerd gebied 
met bossen, weilanden en houtwallen.
De vele onverharde wegen geven extra charme.

v.  Het Overijssels kanaal werd in 1858 opengesteld 
en was een belangrijke verbinding tussen Deventer, 
Raalte en Lemelerveld. Na 1930 werd er minder 
gevaren en pas in 1988 werd het kanaal de� nitief voor 
het scheepsverkeer gesloten. 
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Een van de zeldzame zandwegen
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w.  Zuivelboerderij ’n Aanvang biedt een koepromenade, 
zuivel- en streekproducten (open op vrij. en za.), een 
rustpunt en een kijkje achter de schermen.

x.  In Okkenbroek (ca. 1381, broek = “moerassig land" 
van de fam. Okke), bevindt zich naast de kerk het 
Motormuseum in een voormalige schuur van de 
oude smederij. Een heerlijke rommelige uitstalling van 
oude brom� etsen en motoren.

y.  In Dijkerhoek staat de korenmolen De Hegeman, een 
voormalige poldermolen uit Zuid-Holland uit ca. 1730. 
In 1890 werd de molen gedemonteerd en per schip en 
paard en wagen aangevoerd.

z.  De Soestwetering (gegraven watergang) vindt in
Dijkerhoek haar oorsprong en slingert zich door het 
Sallandse landschap tot aan Zwolle waar deze wetering 
samenkomt in de Nieuwe Wetering.
De geschiedenis gaat terug tot in de 13de eeuw.

5.  1e weg   1e weg RA, Daggenvoorderpad naar fkp 97, hier RA, Aanvangsweg (zandpad), op het eind RA (w), 
Bathmenseweg en direct daarna LA Bolinksweg. Op het eind LA, Harmelinksdijk,
kruising Ten Havesweg oversteken (Okkenbroekerveldweg).  Verharding wordt zandweg,
deze volgen tot Oerdijk.  (afbreekpunt D)  LA, richting Okkenbroek (x).

± 45 km

6. U bent in Okkenbroek.
  Voorbij de kerk en bord ‘einde Okkenbroek’ bij fkp 15, RA, Koerselmansweg. Op het eind LA.

(Okkenbroekerveldweg), gaat over in Beumersteeg. Op het eind RA, Dijkerhoekseweg (y + z). 
U � etst door Dijkerhoek. 
De N344 (Deventer-Holten) oversteken naar fkp 14.  (afbreekpunt E) 

± 51 km
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Boerderij met Sallandse pompkast
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a1.  De Schipbeek verbond Duitsland en Twente met Deven-Schipbeek verbond Duitsland en Twente met Deven-Schipbeek
ter en was daardoor vanaf eind Middeleeuwen tot hal-
verwege de 19de eeuw een belangrijke vervoersader 
voor vervoer van zandsteen (De Waag!), hout, leem en 
textiel.

b1.  Eendenkooi De Schoolt aan de Wippertdijk is onlangs 
gerestaureerd. De eendenkooi als zodanig is in de 13e 
of 14e eeuw in Holland uitgevonden. Tot zo’n 200 jaar 
geleden werden wilde eenden hierin gevangen met 
behulp van kooi- of staleenden. De eendenvanger (of 
kooiker) gebruikte vaak een kooikershond. 

c1.  De oudste fundamenten op landgoed Dorth dateren 
uit de twaalfde eeuw. Hier stond ooit een kasteel. Het 
landgoed met particulier landhuis uit 1928 bestaat 
uit een parkbos met voorname bomenlanen, een slot-
gracht, vijvers, boerengrond en voormalige productie-
bossen. Er zijn twee gemarkeerde routes van elk 3 km. 

d1.  Jeugdherberg De Kleine Haar is een fraai karakteris-
tiek Noors landhuis uit 1912 dat als gastenhuis -o.a. 
Prins Hendrik was een regelmatige jachtgast- werd 
gebruikt. In 1928 werd het verhuisd van de bossen van 
Frieswijk (Diepenveen) naar de huidige plaats. 

e1.  Aan de Mr. de Boerlaan staat een historisch ‘zwarte’ 
graansilo uit 1925. Deze behoort tot de vroegste 
exemplaren die in Nederland in beton zijn ge-
bouwd. Het huisvest de Stichting Industrieel Erfgoed 
Nederland met o.a. kantoor- en expositieruimte.

7.   Rechtdoor richting    Rechtdoor richting fkp 74 en fkp 1. Hier RA Larenseweg op. Over A1 en brug over de Schipbeek (a1), 1e weg 
RA, bij ANWB paddestoel 23027. Op Y-splitsing voor zandweg LA, Wippertdijk bij ANWB paddestoel 20499 (b1).
Bij volgende Y-splitsing RA, Kooidijk. Op het eind LA, Wittendijk. Bij fkp 25 RA, Peppeldijk, naar fkp 29. 
Verharde weg wordt zandweg en later weer verhard (Kasteelweg). (c1).

 ± 67 km

8.  Bij   Bij fkp 29 RA, Dortherweg (d1). Deze weg ca. 5,5 km afrijden tot aan verkeerslichten.
N348 (Deventer-Zutphen) oversteken RA richting Deventer. Onder A1 door, langs Akzo Nobel doorrijden
richting centrum en na de sluis bij 1e verkeerslicht LA. Fietsstraat blijven volgen. Onder de Wilhelminabrug
door en bij verkeerslicht RA, 1e afslag LA. 
U keert terug op de Brink in Deventer.

± 75 km

‘De Kleine Haar’ in Dortherhoek
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Afbreekpunten tijdens de � etstocht.

Via onderstaande routes kunt u � etstocht afbreken en weer richting Deventer gaan.

A  Na ± 21 km gaat u van  Na ± 21 km gaat u van fkp 55 via fkp 66, 65 en richting fkp 43.
 Bij schouwburg LA, Keizerstraat volgen tot op de Brink.

(nog ± 6 km)

B   Na ± 28 km gaat u op het eind van de Lange Dijk   Na ± 28 km gaat u op het eind van de Lange Dijk RA, Boxbergerweg blijven volgen. Ook bij fkp 77 rechtdoor.
Na ca. 4 km passeert u fkp 65. Weg vervolgen richting fkp 43.
Bij schouwburg LA, Keizerstraat volgen tot op de Brink.

(nog ± 7,5 km)

C   Na ± 40 km gaat u bij   Na ± 40 km gaat u bij fkp 89 via  fkp 87, 86 en 85 richting fkp 43. Bij schouwburg LA,
Keizerstraat volgen tot op de Brink.

(nog ± 9 km)

D  Na ± 45 km gaat u i.p.v.  Na ± 45 km gaat u i.p.v.D  Na ± 45 km gaat u i.p.v.D  LA hier RA Oerdijk volgen. Na ca. 1,5 km komt u bij fkp 16.
Weg vervolgen via fkp 84, 98, 88, 86 en 85 richting fkp 43. Bij schouwburg LA, Keizerstraat volgen tot op de 
Brink.                     

(nog ± 13 km)

E  Na ± 51 km gaat u van   Na ± 51 km gaat u van E  Na ± 51 km gaat u van E fkp 14 via  fkp 13, 3, 2, 9, 17, 8, 7 en 85, richting fkp 43. 
Bij schouwburg LA, Keizerstraat volgen tot op de Brink.

( nog ± 17 km)
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Deze route is een uitgave van de Stichting Recreatie Deventer Buiten  en tot stand gekomen met dank aan:

www.recreatiedeventerbuiten.nl

Fietsen langs de gemeentegrens
(met verkorte routes)

Fiets mee langs de grenzen van de gemeente Deventer, 
zodat u kunt zien waar de stad Deventer en het buiten-
gebied beroemd om zijn, namelijk een diversiteit aan 
historie, natuurschoon en gastvrijheid. 
De start is bij de VVV in Historisch Museum Deventer 
(De Waag) op de Brink van Deventer. Daarna � etst u over 
de IJsselbruggen, langs de IJssel, door uiterwaarden, bo s sen 
en weiden en langs diverse dorpen. Zowel in buur gemeenten 
als in het buitengebied van de gemeente Deventer. U kunt de 
route afbreken op diverse punten en terug gaan naar Deventer. 

Horeca
Onderweg is voldoende horeca aanwezig. 
Ook zijn er mogelijkheden tot overnachting. 

  Start en � nish 
Bij de VVV-Museumwinkel in het Historisch Museum Deventer 
op de Brink in Deventer.

Oplaadpunten 
Informatie over oplaadpunten voor elektrische � etsen bij 
de VVV en op www.rustpunt.nu 

Colofon:
Stichting Recreatie Deventer Buiten. 
Met dank aan Roel van Dam (idee en route). 
Uitwerking: Harry Hulman, Lamberthe de Jong en Fokke Linssen 
Foto’s: Harry Hulman,  Fokke Linssen, Diny Meijerink en 
Salland Natuurlijk Gastvrij

Informatie:
www.recreatiedeventerbuiten.nl
www.bathmen.nl

www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl
www.vvvdeventer.nl
www.rustpunt.nu 


