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Pontveer
Welsum - Olst

uitgegraven om er  bakstenen ofwel tichels van

te maken. Binnendijks ziet men kolken of wielen.

Deze zijn ontstaan tijdens vroegere dijkdoorbraken.

Bij de laatste dijkverzwaring (1995) zijn op de

dijk meidoornhagen geplant. Vroeger werden

die gebruikt als veekering. Talrijke vogels vinden
er hun schuilplaats. Door het gebruik van

prikkeldraad zijn veel hagen uit het landschap

verdwenen. In het kader van natuurbeheer wordt
het neerzetten ervan weer gestimuleerd. Ook

knotwilgen en populieren horen bij dit landschap.

Lengte wandeling: 7 km
Markering: rode routepijlen met het voetjes logo
De route is niet geschikt voor kinderwagens en
rolstoelen.

350 Meters

Startpunt

Parkeerplaats bij de NH

Begraafplaats Welsum aan

Het ommetje `t Welsums kippeneindje is een initiatief van de DOPwerkgroep Recreatie Welsum. Ondersteuning is verleend door de Provincie
Overijssel, vrijwilligers en grondeigenaren. Foto`s: J. Smit, dierenfotograaf.
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de Vossenweg.

Colofon:

Bereikbaarheid

Meer informatie op www. welsum.info

Vanuit Terwolde de IJsseldijk

verspreiding van ziekten onder het vee.

volgen. Na enkele kilometers

den zijn NIET welkom, ook niet aangelijnd.
Dit in verband met verstoring dieren en het risico op

de borden NH Begraafplaats

Delen van de route gaan over particulier terrein. Hon-

volgen.

gemaaid wordt en soms hoog staat.
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dieren weer een kans, vandaar dat het gras pas laat
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bebouwde kom van Welsum

Op de schouwpaden krijgen bijzondere planten en

Start
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door en de borden NH

Waterdicht en stevig schoeisel wordt aanbevolen.

vergezichten wisselen elkaar af.

Klompenpad Oene

Begraafplaats volgen.

Wees bedacht op de aanwezigheid van teken.

Kenmerkende IJsselhoeven en mooie

Welsum

ldijk
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Praktische informatie

door het rivierenlandschap bij Welsum.

Bosweg

De magere klei werd door de steenfabrieken

’t Welsums Kippeneindje is een wandeling

we
g

In de uiterwaarden liggen meerdere tichelgaten.

Welsums Kippeneindje 7km

uiterwaarden

ommetje

Dit ommetje is een initiatief van de werkgroep D.O.P. recreatie,
ondersteund door Plaatselijk Belang Welsum.

Welsums Kippeneindje
7km omgeving Olst (Gemeente Olst-Wijhe)
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vossenweg

De Vossenweg is een van de oudste wegen van Welsum.
Rond 1850 kreeg deze weg de naam van de eigenaar
van de Havezate de Hogehof, Carel baron de Vos

van Steenwijk, die ook de overige landerijen aan de

Vossenweg bezat. De begraafplaats dateert van het begin
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van de vorige eeuw.

welsumerveld

Aan de Veldweg waren vele kleine bedrijfjes

gevestigd. Veldweg 1, de Grapendaal uit 1892, was

een vooraanstaand boerenbedrijf. Huisnummer 3 was
een kuiperij. Hier werden botervaatjes gemaakt voor
de verkoop van boter op de markt. Op de nummers 5

en 9 bevonden zich een smederij en een groenteboer.

Huisnummer 2 was een timmerwerkplaats, nummer 15

Welsum is een Overijssels dorp, gelegen aan

een bakkerij annex kruidenierswinkel.

Het beeld van de Veldweg wordt nu bepaald door een

de Gelderse kant van de IJssel. Via een pont

sierheesterkwekerij.

is er verbinding met Olst. Het is een oude
bewoonde plaats. In geschriften uit 1295 wordt
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het dorp al genoemd. Van oudsher kent het
rivierenlandschap hier agrarische gemengde
bedrijven. Naast akkerbouw en veeteelt bestaat
er fruitteelt.

rondom de blankemate

De naam Blankemate wordt al genoemd in 1350. Het

is een IJsselhoeve: een T-boerderij met het woonhuis

dwars geplaatst. Deze karakteristieke  boerderijen staan
voornamelijk aan de Veluwse kant van de rivier. Het

woonhuis stamt uit 1889. Eeuwenlang is dit een gemengd
Welsum heeft

bekendheid gekregen
om zijn hoenderras
‘de Welsumer’.

Dit kippenras werd vooral gehouden op de zware

kleigronden langs de IJssel. In de dertiger jaren van
de vorige eeuw waren de gespikkelde donkerbruin

gekleurde eieren bijzonder populair; ook in Engeland
en Duitsland. Vanaf de jaren zestig wordt het ras
vooral door liefhebbers in stand gehouden.

bedrijf geweest.

Bij de Blankemate ligt nu een collectieboomgaard van
hoogstamfruit, aangelegd door de N.P.V. (Noordelijke
Pomologische Vereniging). Rondom wordt veel aan

mrij-koeien

heggen gevlochten.

Rijn-IJsselkoeien, die zowel voor de melk als voor het vlees

natuurontwikkeling gedaan. Er zijn poelen gegraven en
Naast de Blankemate
ligt een biologische

melkveehouderij, die zelf

95% van het eigen veevoer
produceert.

Van oorsprong liep er overal in dit gebied MRIJ-vee: Maaswerden gehouden. Dubbeldoelkoeien worden ze wel

genoemd. Na de MKZ-crisis in 2001 moesten alle boeren
met nieuw vee starten dat uit heel Europa kwam. Veel
verschillende rassen lopen nu in het gebied rond. Hier
langs de IJsseldijk loopt nog het oorspronkelijke ras.

