
Fietsroute Olst Wijhe Windesheim 

 

1. Start, parkeerplaats Veerweg, Olst 

2. Rechtdoor de Veerweg op 

3. Rijksstraatweg voorzichtig oversteken 

4. Onderaan rechts aanhouden Benedendijk 

5. Na ruim 100 m linksaf H. Droststraat 

Recht voor u ziet u de watertoren van Olst, die in feite gebouwd werd als kerktoren. 

Vandaar dat de toren aan de bovenzijde open is, zodat de klokken daar hun plek in 

konden vinden. In de jaren 50 gebouwd, was het de bedoeling dat ter plekke een kerk 

gesticht zou worden. De kerk is nooit gebouwd. De toren is inmiddels verbouwd tot 

appartementen. 

6. Na 100 m schuin rechts Koningin Julianalaan 

7. Na circa 200 m linksaf Wethouder A.G. Dekkerlaan 

8. Na bijna 200 m (fietsknooppunt 71) linksaf Jan Schamhartstraat 

9. Na ruim 150 m rechtsaf A. Geerststraat 

10. Na (fiets)knooppunt 56 (bij de kerk) rechtdoor Jan Hooglandstraat volgen, spoor oversteken 

Jan Hooglandstraat 2, deze prachtige villa (gemeentelijk monument) is een mooi 

voorbeeld van de ‘eclectische stijl’ (combinatie van verschillende stijlen en 

stromingen), gebouwd met een middenrisaliet, rond 1880. 

11. Na 400 m maakt de weg een bocht naar rechts, 

12. ga hier scherp links Kleistraat in 

Meteen als je de Kleistraat oprijdt, staat rechts een rij hoogstam perenbomen aan de 

rand van het perceel. 

Aan de Kleistraat vindt u verschillende T-boerderijen die voorzien zijn van een 

kenmerkend ‘IJsselhoeven’ -hek, met vermelding van de naam van de boerderij. De 

aanwezige elementen die typisch bij een IJsselhoeve horen zijn: de aanwezigheid van 

meidoornheggen, buxuspatroon, knotlinden en een boomgaard. 

13. Na bijna 1,5 km scherp links Kotterikstraat volgen (richting Ayurveda Clinic) 

Kotterikstraat  5, bijzondere boerderij, waarvan het oppervlak aan kozijnen in de 

gevel opgeteld véél groter is dan het gemetselde deel, waardoor een vreemde 

verhouding ontstaat. 

14. Over de Wetering en linksaf Bruinsweg 

15. Na 1 km bij knooppunt 41, linksaf Holstweg 

Holstweg 47 is een boerderij met platte uitbouw aan de zijgevel. Dit is een voorbeeld 

van hoe in vroeger tijden Krukboerderij-vormen ontstonden. Eerst bouwde men uit 

met plat dak, later als er weer geld was, werd de uitbouw voorzien van een kap. 

Na deze boerderij zie je rechts ‘Den Duurschen Hof’. Daar lopen vrijwel het hele jaar 

belted (lakenvelder) galloways in de wei. Hier is een nieuw landgoed in ontwikkeling. 

Er zijn ongeveer 100 oude rassen hoogstamfruitbomen aangepland. Verder zijn er 

nieuwe economische activiteiten ontwikkeld, zoals een psychologiepraktijk in een 

oude hooischuur. In 2018 is gestart met een permacultuur tuin, waarvan o.a. wordt 



 
 

geleverd aan een lokale voedsel coöperatie. Verder zijn er plannen 

voor een voedselbos. 

16. Na 1 km over het water, bij Y-splitsing schuin rechts Wijheseweg 

Wijheseweg 4, kijk eens naar de mooi getoogde kozijnen in deze boerderij. 

Waar de Wijheseweg overgaat in de Zandhuisweg ligt rechts achter het perceel de 

grootste hoogstam boomgaard van de IJsselstreek (2 ha). 

17. Na ruim 1,5 km schuin rechts over wetering (duiker) en volg de Zandhuisweg 

Zandhuisweg 39, T-boerderij voorzien van luxe, geglazuurde ‘tule-du-nord’ 

dakpannen op het voorhuis. Ook de ramen in de voorgevel, uitgevoerd in glas-in-lood 

getuigen van welstand. 

18. Na 650 m maakt de weg een bocht naar rechts 

19. Vóór de rotonde weg naar rechts volgen Andersonstraat 

20. Na ruim 800 m water oversteken en linksaf naar Boerhaar 

Boerhaar 51, deze boerderij heeft een prachtige voorgevel, naar voorbeeld van 

de’classisistische villa’. Let ook eens op de gietijzeren consoles van het balkon. 

21. Na 1,25 km linksaf Raalterweg naar knooppunt 54 

22. Na 750 m bij fietsknooppunt 54 rechtsaf naar fietsknooppunt 61 Onder de Gelder, gaat over 

in Kappeweg 

Onder de Gelder, meteen links ziet u een oude ijskelder. Iets verderop ziet u de poort 

met de leeuwenkoppen, overblijfsel van het voormalig ‘huize De Gelder’. 

Onder de Gelder 2 is een prachtige T-boerderij met een gemetselde gevelstenen met 

spreuken. De dakkapellen hebben een ongebruikelijke roedeverdeling. 

23. Na 2,4 km bij knooppunt 61 linksaf naar knooppunt 14 brug over Rietbergweg 

Rietbergweg links, over de Wetering, huis uit 1753 getuige de smeedijzeren 

muurankers. 

24. Na 3,3 km bij knooppunt 14 linksaf naar knooppunt 13 Bremmelerstraat 

25. Na 500 m bij knooppunt 13 rechtsaf naar knooppunt 10 fietspad 

26. Na 1,8 km bij fietsknooppunt 10 linksaf naar knooppunt 11 (brug over) 

27. Na 2,4 km bij knooppunt 11 linksaf richting knooppunt 12 

28. Vóór Herxen NIET scherp rechtsaf zoals de borden aangeven, maar benedendijks Herxen 

inrijden 

29. Na Herxen rechts aanhouden en de dijk op naar knooppunt 12 

30. Bij knooppunt 12 rechtdoor naar knooppunt 21 

31. Na 1,6 km bij knooppunt 21 linksaf naar knooppunt 30 

32. Volg de ventweg naast N337 Het Anem 

links, boerderij ‘Het Anem’. Op deze plek stond vroeger een havezate. Rond 1900 is op 

deze plek de huidige boerderij, met ongebruikelijk hoge zijmuren, gebouwd. 

33. Fietsknooppunt 30 volgen via Oranjelaan, Langstraat, Molenbelt 

34. Raalterweg oversteken over de Enkweg naar knooppunt 38 

35. Bij T-splitsing linksaf over viaduct Scherpenzeelseweg 

Scherpenzeelseweg 9, boerderij met 2 topgevels aan de voorzijde. Boerderij ‘De 

Rankenberg’ werden reeds in 1618 in geschriften vermeld. 

Scherpenzeelseweg 5, ensemble van boerderij met bijgebouwen, zoals dat in de 

vijftiger jaren van de vorige eeuw nog heel gebruikelijk was. In het huidige plattelands 

beeld zijn dergelijke voorbeelden van gemengd bedrijf nagenoeg verdwenen. 



 
 

36. Na bocht naar links richting knooppunt 38 

37. Na 100 m rechts richting knooppunt 38 

38. Rijksstraatweg oversteken (pas op!) Barloseweg 

Routekeuze naar Infocentrum IJssel: de Scherpenzeelseweg blijven volgen tot aan de 

rechterzijde het bezoekerscentrum in beeld komt, na vertrek zelfde weg terug, dan 

route weer opnemen. 

39. Na 1 km bij T-kruising linksaf 

40. Na 500 m linksaf Tichelerstraat, richting knooppunt 59 

41. Rechtsaf richting knooppunt 59 onder langs dijk Rijksstraatweg 

Direct voor het dorp Olst ligt links de voormalige boerderij ‘De Roose’, met een 

kenmerkende voorgevel. Achter de dwarsstaande schuur bevindt zich nog een schuur. 

Dit is waarschijnlijk een voormalige fruitschuur, die later is omgebouwd tot veestal. 

Op dit bedrijf werd tot 1960 fruit geteeld. 

42. Einde weg T-splitsing linksaf, daarna gelijk weer rechts K. v. Limburg Stirumstraat 

43. Bij kerk T-splitsing rechtsaf A. Geertstraat 

44. Kruising linksaf Jan Schamhartstraat 

45. 2e straat rechts wethouder A.G. Dekkerlaan 

46. Na 200 m rechtsaf Koningin Julianalaan 

47. Na 200 m schuin links H. Droststraat 

48. Na 100 m rechts aanhouden Benedendijk 

49. Na 100 m omhoog, Rijksstraatweg oversteken 

50. Via de Veerweg richting start/eindpunt 

  



 
 

  


