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Overvelde (gemarkeerd door twee witte paaltje). 

Rij de toegangsweg op voor een bezoek. Vervolg na 

bezoek de fietsroute op de Boxbergerweg en ga net 

voor het bord van de bebouwde kom Diepenveen 

rechtsaf: Randerstraat. 1e pad linksaf, een 

zandpad met fietspad: Kieftenweg. Aan eind van 

de weg linksaf, volg nu bordjes richting (66) en 

(55). Ga bij (55) rechtsaf om weer bij huis Nieuw 

Rande te komen.

Vertrek (na bezoek aan Nieuw Rande) vanaf de 

parkeerplaats (aan achterzijde van huis Nieuw 

Rande) weer even terug naar het verharde toe-

gangsweggetje (bij gekleurde koe) en ga rechtsaf: 

onverharde weg met verbodsbord voor auto’s. 

Iets verderop bij oranje wandelknooppunt K51 

rechtsaf. Passeer aan eind van de zandweg een 

ijzeren toegangspoort en blijf op het asfaltweggetje 

rechtdoor rijden. Ter hoogte van Schapezandweg 

5 passeert u de plek waar Smets Rande heeft 

gestaan (de resten zijn niet aangeduid en niet te 

bezichtigen).

Ga rechtdoor het spoor over. Over het spoor 

aan de Sallandsweg 10, ziet u rechts de toren 

van Oud Rande (deze staat op privé terrein en 

is niet te bezoeken). Ga terug het spoor over en 

neem dan het 1e weggetje rechtsaf: bij K34. Blijf 

zandpad volgen en negeer afslagen. Bij K33 met 

bocht naar links en iets verderop op 3-sprong 

rechtsaf. Het brede zandpad komt uit op verharde 

weg: Randerstraat. Ga hier rechtsaf. Al snel bij 

(69) linksaf: Bockhorsterstraat. Negeer diverse 

bospaden naar links en ga op 3-sprong linksaf: 

Haereweg om kasteel De Haere te bezoeken. Keer 

daarna terug naar de 3-sprong en vervolg de fiets-

route naar links (richting  (72). 

Hier ziet u Groot Hoenlo. Schuin tegenover 

ligt Klein Hoenlo (om 10.30 uur te bezoe-

ken). Hierna kan gekozen worden uit de lange 

of korte route. Op de lange route komt u nog 

langs Landgoed De Gelder bij Wijhe.

KORTE ROUTE (19 KM)

Ga rechtsaf richting (68). Net voor (68) wordt 

aan de linkerzijde de spieker Spijkerbosch gepas-

seerd. Rij de oprijlaan op voor een bezoek. Keer 

daarna terug en vervolg de route naar (68) en 

(77). Verder lezen bij ***

LANGE ROUTE (39 KM)

Ga bij (72) linksaf richting (56). Vanaf nu volgen: 

(56) > (59). Let op, richting het volgende (59) gaat 

u -nadat u Olst uitfietst (De Meente)- verder over 

het weggetje (Rijksstraatweg) dat naast(!) de drukke 

dijkweg ligt. Aan dit weggetje ligt (59). Daarna naar 

> (38) > (49) > (30) > (54). Ter hoogte van (54) 

ligt havezate De Gelder. Daarna verder via > (35) 

> (40) > (41) > (74). Na routepunt (74) een stukje 

richting (68) fietsen maar ga op de Ketelgatstraat 

het 1e zandpad rechtsaf richting Spijkerbospad 

5. Dit pad kan in natte periodes modderig zijn. 

Volg het pad dat uiteindelijk uitkomt aan de voor-

zijde van de spieker Spijkerbosch. Vervolg –na 

een bezoek aan Spijkerbosch- de fietsroute door de 

oprijlaan (klinkerweggetje) naar rechts te nemen. 

Aan het eind van de oprijlaan linksaf: asfaltweg 

met fietspad. Ga vervolgens bij (68) richting (77).

*** Bij (77) linksaf en aan eind van de weg 

rechtsaf: Boxbergerweg. Ter hoogte van huis-

nummer 1 ligt aan de linkerzijde de toegang tot 

buitenplaats Zorgvliet (niet te bezoeken). Fiets 

hier voorbij. Na een kort stukje ziet u aan de 

linkerhand de toegangsweg tot de spieker Het 

Fietstocht: 19 of 39 km. 

ROUTE - IJSSEL
Fietstocht 39 km, met 7 bezoekjes van gemiddeld

30 minuten: duur ca. 6 uur

Fietstocht 19 km, met 6 bezoekjes van gemiddeld 

30 minuten: duur ca. 4 uur

STARTPLAATS

Parkeerplaats bij buitenplaats Nieuw Rande

ADRES

Schapenzandwge 3, 7431 PZ Diepenveen

U KOMT LANGS

Nieuw Rande, Oud Rande (niet te bezoeken), Smets Rande 

(niet te bezoeken), De Haere, De Gelder (alleen op lange 

fietsroute), Klein Hoenlo/Groot Hoenlo (samen beperkt 

te bezoeken), Spijkerbosch, Zorgvliet (niet te bezoeken), 

Het Overvelde.

BRT Achtergrondkaart © Kadaster/OpenStreetMap (CC-BY-SA 3.0).
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