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Beschrijving van de wandeltocht
Inleiding
Stichting Wandelnet heeft in samenwerking met NS een serie
wandeltochten van station naar station samengesteld. Deze NSwandel- tochten volgen een gedeelte van een Lange-AfstandWandelpad (LAW). De tweedaagse wandeltocht IJsselvallei
loopt samen met een deel van het Hanzestedenpad (Streekpad
11, Doesburg–Kampen 320 km).
De eerste dag loopt u van station Zutphen naar Deventer en is
de route 17 km lang. In Deventer kunt u overnachten in hotel
Hanzestadslogement ‘De Leeuw’. De tweede dag gaat de tocht
van Deventer naar station Olst en is 13 km lang.
Horeca onderweg
De tweede dag komt u halverwege langs rustpunt Randerpad
zelfbedieningshoreca, geopend van april t/m oktober. Aan het
eind van de wandeling vindt u in het centrum van Olst weer
horeca. Het is dus raadzaam om beide dagen ook zelf voor
eten en drinken te zorgen.
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Deventer
Deventer is een van de oudste steden van Nederland en
heeft een rijk historisch verleden. Al in de 8e eeuw was

hier een handels- nederzetting, die zich snel ontwikkelde
tot een van de weinige grote vroegmiddeleeuwse
steden. In de 10e eeuw begon de grote opleving van
de handel voor Deventer. Deze zette door tot ver in de
late middeleeuwen. Deventer was een prominent lid van
het Hanzeverbond en mocht zich zelfs Keizerlijke Vrije
Hanzestad noemen. De keizerskroon siert dan ook nog
steeds het stads- wapen. Deventer was vooral in de 14e
en 15e eeuw belangrijk als jaarmarktstad. De stad werd
hèt ontmoetingspunt voor handelaren die overal vandaan
kwamen. Het oude Deventer is goed te zien in de
buurten het Bergkwartier en het Noorderbergkwartier,
op de pleinen het Grote Kerkhof en de Brink. Bij het VVVkantoor op de Brink zijn voor de liefhebbers verschillende
stadswandelingen verkrijgbaar.
Vanuit de ingang van het hotel linksaf. Eerste straat
linksaf, Tibbensteeg. Bij een kruising rechtdoor, en bij de
volgende kruising ook, Klooster. Aan het eind bij ‘Hof van
Holland’ rechtsaf, Noordenbergstraat. Het Muggeplein
schuin naar links oversteken en daarna de Molenstraat
volgen. Neem nu de eerste straat linksaf, Lindenstraat.
U komt uit op de kade langs de IJssel, hier rechtsaf. Volg
nu het verharde voetpad langs de IJsseloever. Onder de
spoor- weg door en het voetpad aan de IJsselzijde parallel
aan de weg volgen. (U kunt eventueel ook benedenlangs
door de uiterwaarden lopen tot de zandplas.) Na 2 km
buigt de weg af naar rechts.
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Flora in en rondom de uiterwaarden
De uiterwaarden vormen met hun kalkhoudende, vaak
zeer vrucht- bare grond, een prachtige plaats voor wilde
planten. Op de zandige oeverwallen verschilt de flora
sterk van die in de zuivere klei, verder van de rivier
af. Door jarenlange bemesting is de soortenrijkdom
echter sterk teruggelopen. Gras heeft sterk de overhand
gekregen. Vooral op de oeverwallen en langs de kribben
groeien echter nog karakteristieke planten. Om een paar
voorbeelden te noemen: kruisdistel, jacobskruiskruid,
pastinaak en cichorei.
Waar de weg naar rechts buigt, gaat u linksaf de
uiterwaarden in (Let op: vanwege werkzaamheden is
het pad door de uiterwaarden tijdelijk afgesloten. U
volgt daarom de hoog-watervariant, zoals ingetekend
op kaart.) via een drietal rood en/of blauw gemarkeerde
en deels buiten gebruik geraakte overstaphekjes. (Bij
(extreem) hoog water kunt u vanaf hier een alternatieve
route volgen; zie de onderbroken lijn op de kaart. Pak
de routebeschrijving weer op na infoblokje 9.). Na het
vierde hekje loopt u linksaf naar de rivier en gaat u na 50
meter bij een volgend hekje rechtsaf parallel aan de rivier
lopen.

De volgende 1,7 km volgt u de rivieroever. (Let op: voor
bosje links aanhouden, pad langs rivier.) Na deze 1,7 km
(schuin aan de overkant van de IJssel staat een grote paal
met nummer 950) gaat u rechtsaf en volgt de afrastering.
U passeert 2 metalen hekken en gaat over een kleiner
hek. U komt uit op een halfverhard pad, hier rechtsaf.
Het pad maakt een bocht naar links en loopt het bos in.
Geen zijpaden inslaan. Rechtdoor lopen tot de provinciale
weg.

U steekt de verkeersweg schuin over en loopt via een
graspad langs een afrastering het bos in via een breed,
hooggelegen bospad. U komt uit op een halfverharde
weg, hier linksaf. Na 800 meter passeert u een ijzeren
hek en gaat rechtdoor, Sallandsweg. Hierna eerste weg
links, Randerpad. Na huisnummer 2 (rustpunt) schuin
rechtdoor. Na 600 meter, waar de weg een haakse bocht
naar links maakt, gaat u rechtdoor over een smal pad
tussen akker en weiland door. Aan het eind Randerstraat
oversteken en schuin rechtdoor de Bockhorsterstraat
volgen.
100 meter na een witte boerderij aan uw rechterhand
gaat u linksaf een bospad in. U volgt eerst een bocht
naar rechts en vervolgens een bocht naar links. 200 meter
verder met de bocht mee naar rechts. Het pad gaat over
in een graspad tussen een weiland en een heg. Vlak voor
een boerderij volgt u een bocht naar links. Even verder,
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vlak voor een bruggetje, volgt u het pad met een bocht
naar rechts. Na ruim 100 meter bij een ruïne schuin
linksaf een graspad in. Aan het eind van dit pad scherp
linksaf, een halfverharde weg en doorlopen tot voorbij
de parkeerplaatsen van landhuis ‘De Haere’.
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Havezate De Haere
Temidden van het statige groen van landgoed De Haere
ligt de gelijknamige havezate. Het deftige landhuis
stamt uit de 14e eeuw en kent een rijke geschiedenis
van voorname bewoners en wapengekletter. De
benedenverdieping van het kasteel is ingericht als
uitspanning en kan in die hoedanigheid bezocht worden.
De gecombineerde strakke Franse en Engelse parkachtige
tuin van het kasteel is zeker het bewandelen waard.
Zeer apart is de zogeheten ‘ruïne-folly’ uit 1870. De
toenmalige kasteelheer liet deze middeleeuws ogende
ruïnetoren aanleggen als tuindecoratie. Voor die tijd een
onbegrijpelijk fenomeen.

huisnummer 6 linksaf, een landweg in. U maakt na 200
meter een bocht naar rechts. U steekt een asfaltweg over
en loopt een bospad in. Even verder op een asfaltweg
(Kletterstraat) linksaf. Even verder passeert u een meertje.
Na 300 meter op een driesprong rechtdoor, Puinweg. U
kruist de spoorlijn en gaat rechtdoor, Diepenveenseweg.
Vlak voor de oprijlaan van Kasteel Hoenlo linksaf. Op een
splitsing de weg naar rechts blijven volgen. Na 300 meter
kunt u het voetpad tussen de weg en het water volgen.
Aan het eind bij Y-815/1 linksaf, Koekoeksweg. Op een
driesprong linksaf, Hooglandstraat. Spoorweg oversteken
en linksaf naar het station in Olst.
Alle gegevens in deze beschrijving en op de routekaart gelden onder voorbehoud
van wijzigingen en eventuele drukfouten. De route en de beschrijving van deze NSwandeltocht werden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Stichting
Wandelnet en NS aanvaarden echter geen verantwoordelijkheid voor schade die
wandelaars op enigerlei wijze zouden kunnen ondervinden door gebruik te maken van
deze routebeschrijving en/of kaart of door het wandelen van de route. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel

1) Bunkerroute

U loopt op het landgoed De Haere gelijk op met een deel
van de bunkerroute, een rondwandeling van circa 3 km,
gemarkeerd met ijzeren palen. De route geeft een beeld
van het belang van de IJssellinie, die nog na de Tweede
Wereldoorlog werd ontwikkeld om in het kader van de
Koude Oorlog het gevaar uit het Rode Oosten te kunnen
keren. U komt vlakbij de commando- en hospitaalbunker,
van maart t/m oktober de eerste zaterdag van de
maand geopend van 12-16 uur. Verder zijn er op het

van druk, fotokopie, publicatie op internet of op welke andere wijze ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Wandelnet.

landgoed nog een commandobunker, ingebetonneerde
gevechtswagens en vierlingmitrailleurbunkers met en
zonder geschutskoepels aanwezig. Voor meer informatie
zie www.ijssellinie.nl.
Direct na het laatste parkeerterrein gaat u rechtsaf,
een bospad in. Na 100 meter op een splitsing links
aanhouden. Op de volgende splitsing, vlak voor een
heuveltje aan de linkerkant, houdt u rechts aan. Na
de heuvel, op een onduidelijke kruising rechtsaf (de
bunkers liggen links achter de heuvel). Na circa 100 meter
linksaf. Aan het eind komt u uit bij een beek. Hier gaat
u rechtsaf en met de bocht mee naar rechts. Na 50 meter
op een splitsing aan het begin van een sparrenbos, gaat
u linksaf en blijft u steeds links aanhouden, een bospad.
Dit pad buigt naar rechts en gaat even verder linksaf
een bruggetje over. Volg het graspad tot een asfaltweg
(Kletterstraat).

1! Landgoed Hoenlo

De dubbele rij bomen en de haag van rododendrons
langs de Diepenveenseweg vormden vanouds de entree
tot het landgoed Hoenlo. De weg koerste aanvankelijk in
een rechte lijn op de stad Deventer af en toont hiermee
de onlosmakelijke band die dit landgoed had met de
rijke stad Deventer. Naast de adel woonden ook diverse
gefortuneerde Deventer (Hanze)kooplieden op het
platteland.
Op deze asfaltweg rechtsaf, en even verder tegenover
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