BOERDERIJENROUTE
Olst en Wijhe
et Sallandse landschap heeft zijn oorsprong
in de voorlaatste ijstijd, toen een dik pak
landijs door het brede stroomgebied van het
IJsseldal naar het zuiden schoof. De bodem werd
aan weerskanten omhooggestuwd, de stuwwallen.
Aan de westkant ontstond de Veluwe en aan de
oostkant de Sallandse heuvelrug. Het lage gedeelte
daartussen werd bedekt met dekzand, klei en veen.
Er waren toen nog geen dijken. Het gebied waar de
ﬁetsroute is uitgezet is het westelijk deel van Salland.
Het is herkenbaar als het rivierenlandschap van
de IJssel. Dichtbij de rivier liggen vrij hooggelegen
rivierduinen en oeverwallen. De mensen vestigden
zich in de middeleeuwen op de hoger gelegen
gronden. Kleine gemeenschappen groeiden uit
tot buurschappen. Op de oeverwallen langs de
rivier ontstonden dorpen. Olst en Wijhe zijn daar
voorbeelden van. Opvallend is het grote aantal
landgoederen dat zich in deze regio bevindt. De
eigenaren en hun pachters hebben gezorgd voor het
mooie landschap dat we ook vandaag de dag nog
goed kunnen herkennen als het coulissenlandschap.
In het gebied komen zowel grote en kleine
boerderijen voor van verschillende typen, zoals grote

H

IJsselhoeven en kleine katersteden.
De ﬁetsroute start bij het multifunctionele
Infocentrum Den Nul. Het is prachtig gelegen aan
de rand van het natuurontwikkelingsgebied de
Duursche Waarden en is een goede basis voor het
ontdekken van het gebied Olst – Wijhe.
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1 DE ROZE
Rijksstraatweg 16, Olst.
Herenboerderij met GeldersOverijsselse gevel uit 1636
Het Huis de Roze is een combinatie van een landhuis en een boerderij, met daarnaast een zomerhuis uit 1679. Het woonhuis heeft
een in- en uitgezwenkte topgevel
met een toppilaster. De Roze is
nog steeds als boerderij in gebruik
en is een van de rijksmonumenten
in de gemeente Olst-Wijhe.

2 NIEUWE MAAS
Rijksstraatweg 10, Olst
Sallandse katerstede uit 1731
Deze mooie boerderij onder aan
de dijk heeft een rietgedekt wolfdak en behoort tot het landgoed
De Haere. Op het erf staat een
bakhuis en een stenen schuur met
rieten schilddak. Het is een rijksmonument en is in 2012 genomineerd voor de mooiste boerderij
van Salland, georganiseerd door
de stichting Sallands Erfgoed.

3 DE GANZENBRINK
Hengforderweg 2, Olst
Wederopbouwboerderij
Tegenwoordig krijgen veel
boerderijen een andere bestemming en een ander aanzicht.
De Ganzenbrink is daarvan een
voorbeeld. Deze woonboerderij
vormt het thuis voor mensen met
een verstandelijke beperking. De
stenen ganzen op het toegangshek spreken voor zich.

5 DE KLEINE VLASKAMP
Kleistraat 13, Olst
Dwarshuisboerderij
In de fraaie IJsselhoeve “de kleine
Vlaskamp” was enige tijd ook een
bank gevestigd. Derk Vlaskamp
was de eerste kassier van de
nieuwe Raifeissenbank. Uit vrees
voor een bankoverval kreeg hij
een vergunning voor het bezit van
een pistool; jarenlang hing het
aan de muur. Het toegangshek
werd in 2010 geplaatst. Bij vijf IJsselhoeven werd een dergelijk hek
geplaatst.

4 DE ELZEBROEK
Hoenloseweg 3, Olst
Landgoedboerderij
Op de hoek Hoenloseweg – Eikelhofweg ziet u links verscholen
achter struikgewas de boerderij
De Elzebroek die vroeger behoorde tot het landgoed Hoenlo.
Hoenlo is een van de oudste
havezaten van Salland, al in 1233
genoemd. Harry Mulisch heeft
daar een tijd gewoond en volgens
zeggen het boek De ontdekking
van de Hemel geschreven.
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6 GROOT BOERLE
Boerlestraat 18, Wijhe
Traditioneel boerenerf uit 1767
Groot Boerle was van 1430 tot het
klooster werd opgeheven in 1578,
eigendom van het klooster van
Maria en Agnes te Diepenveen.
In de boerderij zijn de lage brede
deuren nog intact: de mensen waren kleiner en er moest veel door
de deur kunnen. In de woonkamer
is een luik waardoor je in de stal
kon kijken om onder andere in de
gaten te houden of een koe moest
kalven.

7 DE VOS
Hooglandweg 3, Wijhe
Landgoedboerderij uit 1907
Erve De Vos deed van 1685 tot
1819 dienst als schuilkerk. (Statie
de Vos) Toen werd in de Boerhaar,
waar u straks langs ﬁetst, een
zogenoemde waterstaatkerk gebouwd. Erve De Vos is vervangen
door de boerderij die er thans nog
staat. De gevelsteen herinnert aan
het bestaan van de schuilkerk: Verheft zich hier geen bidplaats meer, ’t
Heelal is tempel van de Heer.

8 ’T HAMEL
Hamelweg 12, Wijhe
Landgoedboerderij, 17de eeuws
De boerderij, kapberg en schuur
zijn van cultuurhistorisch en
architectonisch belang vanwege
de relatieve gaafheid van het
exterieur, de functionele samenhang tussen boerderij, schuur en
kapberg en de beeldbepalende
ligging in het agrarisch landschap.
’t Hamel is nu een zorgboerderij.

10 DE RANKENBERG
Scherpenzeelseweg 9, Wijhe
Dwarshuisboerderij
De oorspronkelijke boerderij op
deze plaatst dateert van 1619. Het
huidige Rankenberg, met schuur,
dateert van 1870. De oorspronkelijke erﬁnrichting is nog intact.
Boerderij en erf als geheel zijn een
voorbeeld van een grote boerderij
en beeldbepalend in het IJssellandschap.

9 DE NOORDBERG
Onder de Gelder 6, Wijhe
Landgoedboerderij uit ca. 1900
De boerderij staat op een verhoging in het terrein, vandaar waarschijnlijk de naam. Evenals op
alle andere eigendommen van De
Gelder staat ook op deze boerderij
een spreuk: De hand der vlijtigen
maakt rijk (Spreuken 10:4b). Een
stukje verderop ziet u de plek wel
waar eerder de havezate stond
waar deze boerderij bij hoorde.
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Routebeschrijving
Fietstocht Olst en Wijhe (33 km)
Start Infocentrum IJssel Den Nul Rijksstraatweg 109
Den Nul (A)
RA ﬁetspad Rijksstraatweg (B)
Einde ﬁetspad LA oversteken ri. Olst
De weg onderaan de dijk ri. Olst Rijksstraatweg
Eind van de weg Boerderij “De Roze” nr. 16 (1)
Hierna oversteken en meteen RA K. v. Limburg
Stirumstr.
RD door het dorp Olst
Einde straat (bij NH Willibrordkerk) uit 1295 LA
Spoor over Jan Hooglandstraat
Splitsing RA op het ﬁetspad
Voor de wetering RA Diepenveenseweg
Bij kasteel Groot-Hoenlo RA Diepenveenseweg
RA Spoor over Puinweg
Bij Splitsing Kletterstraat volgen ri. de dijk
Bij de dijk LA (doodlopende weg) Rijksstraatweg
nr.10 (2)
Fietspad volgen tot info-bord hier LA Haereweg, nr.4
(C)
RD bij splitsing naar Havezate “De Haere”
RD Hengeforderweg nr.2 (3)
Weg volgen, spoor over, eind RA Diepenveenseweg
Over de wetering, daarna direct LA
Zandweteringspad
LA Holtermanspad
Einde pad RA Diepenveenseweg blijven volgen
Voor kasteel Groot Hoenlo RA Hoenloseweg nr.3 (4)

Einde LA ﬁetspad Eikelhofweg nr.9 (D)
1e houten brug rechts over, weg oversteken
Boskamp
Weg volgen over Boskamp, gaat over in
Dingshofweg
LA Kleistraat nr.13 (5)
RA Kotterikstraat
LA Bruinsweg (langs de wetering)
Kruispunt RD ri. Boerhaar
RD Boerhaarseweg
RA Kloosterstraat volgen tot Schotensweg
RA Schotensweg
LA de Wesenberg
LA Boerlestraat nr.18 (6) (E)
Na 1 km. bij boerderij Bil RA onverharde weg
Aan einde van onverharde weg (7) LA
Bij 3-sprong links aanhouden
Hooglandweg RD ri. Boerhaar
RA langs de RK Kerk
RD Hamelweg (pas op bij oversteken Raalterweg)
Halverwege Hamelweg nr.12 (8) + (F)
Links over ﬁetsbruggetje
Over bruggetje RA en bospad volgen De Lange Laan
Einde LA Onder de Gelder nr.2 (9)
Bij knooppunt 54 RA Raalterweg tot knooppt 30
Kruispunt LA Enkweg (ri. knooppt 38)
Eind LA over viaduct, Scherpenzeelseweg nr. 9 (10)
Links met de Rijksstraatweg mee naar ‘t startpunt

(A) Infocentrum IJssel Den Nul,
Rijksstraatweg 109, Olst
(B) Restaurant Ripperda, Rijksstraatweg 97,
Olst
(C) Culture Club de Haere, Haereweg 4, Olst
(D) Café Ruimzicht, Eikelhofweg 9, Boskamp
(E) Landgoed Groot Boerle, Boerlestraat 18,
Wijhe
(F) Zorgboerderij ’t Hamel, Hamelweg 12,
Wijhe

39

2SPDDNB'()LQGG



