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12-kernenroute Olst-Wijhe

De 12-kernenroute is samengesteld door de 
Plaatselijke Belangen van de gemeente 
Olst-Wijhe. In 2012 is deze fietsroute tijdens 
de opening van het nieuwe gemeentehuis aan 
de gemeente aangeboden. Het centrale punt 
van de fietsroute is het gemeentehuis, het grote
steenrood-gekleurde gebouw langs de 
Provinciale weg van Zwolle naar Deventer. 

De 12-kernenroute bestaat uit vier etappes. 
Deze verbinden de kernen of buurtschappen 
van de gemeente Olst-Wijhe met elkaar. Dit 
zijn Olst, Wijhe, Boskamp, Eikelhof, Wesepe, 
Middel, Boerhaar, Marle, Den Nul, Welsum, 
Elshof en Herxen. Deze plaatsen  hebben ieder 
hun eigen kenmerken en bijzonderheden. U 
kunt dat tijdens de fietsroute ontdekken.  De 
etappes starten op de Loswal en de 
Passantenhaven bij het TOP (=toeristisch 
opstap punt). 

De 12-kernenroute laat u kennismaken met 
Olst-Wijhe bekeken ‘door de bril van de lokale
bewoners’. De Plaatselijke Belangen hebben 
deze kennis samengebracht. De etappes leiden 
u langs de meest bijzondere en vaak nog 
onontdekte plekjes en paadjes van de 
gemeente. Hierdoor zijn het niet meteen de 
snelste en gemakkelijkste fietsroutes binnen de
gemeente geworden. U kunt genieten van het 
gevarieerde landschap met diverse prachtige 
vergezichten. Het noorden en oosten van de 
gemeente kenmerken zich door het open 
agrarische landschap. U fietst daar langs de 
uitgestrekte weilanden met talrijke koeien. De 
etappes leiden u door de IJsselvallei en laten u 
ervaren welke invloeden de IJssel op het 
landschap heeft gehad.  U fietst over 
slingerende dijken en langs eeuwenoude 
rivierduinen,  uiterwaarden en de restanten van

een steenfabriek. In het zuidelijke gedeelte van
de gemeente kunt u genieten van de 
beslotenheid van het prachtige 
coulisselandschap met boswallen en 
bomenrijen.  Indrukwekkend zijn ook de 
monumentale boerderijen, de gerestaureerde 
molens, statige landhuizen en havezaten,  die u
verspreid langs de fietsroute tegenkomt. In de 
gezellige dorpen en bij de vele rustpunten  kunt
u even bijkomen van alle indrukken die u 
onderweg heeft opgedaan. 

U rijdt het grootste deel van de fietsroute over 
verharde wegen, maar ook regelmatig over 
zandwegen, karresporen en kerkpaden en 
nauwelijks langs knooppunten. De etappes zijn
bedoeld voor fietsers die de leuke paadjes van 
de gemeente willen verkennen en zich niet 
laten afschrikken door een hobbelweg of een 
stukje weg waar het fietsen soms wat lastiger 
is. Op de bijgevoegde kaarten ziet u dan gelijk 
wat de alternatieven zijn  om een zandpad te 
vermijden om daarna de route weer op te 
pakken.  

De vier etappes  zijn afzonderlijk te fietsen de 
totale lengte bedraagt 126 km. De routekaarten
zijn mogelijk gemaakt door Salland Marketing.
U kunt de routekaarten en de routebeschrijving
downloaden via 
www.olstenwijhe.nl/touristinfo/fietsroutes. 
Ook kunt u de routekaarten en de 
routebeschrijving verkrijgen bij de 
verschillende Tourist Info Punten. 

Commentaar over de routes kunt u desgewenst 
sturen naar: 
Twaalf-kernen route@outlook.com
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Etappe 1 
Wijhe, Boskamp, Hengforden ,Eikelhof
Wesepe, Middel, Boerhaar,Wijhe. 
Lengte 47 km.
Blz. 4 t/m 7

Etappe 2 
Wijhe, Marle, (Fortmond), Wijhe. 
Lengte route 17 km.
Blz. 8 t/m 9

Etappe 3
Wijhe, Den Nul, Olst, Welsum, Wijhe.
Lengte 30 km.
Blz. 10 t/m 12

Etappe 4
 Wijhe, Elshof, Herxen, Wijhe. 
Lengte route 32 km 

Blz.13 t/m 15
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12-kernenroute Olst-Wijhe

Etappe 1: Wijhe-Boskamp-Hengforden-Eikelhof-Wesepe-Middel-Boerhaar-Wijhe.

Deze route is 47 km lang en verbindt de 
plaatsen Wijhe, Boskamp, Hengforden, 
Eikelhof, Wesepe, Middel, Boerhaar en weer  
Wijhe. Onderweg fietst u door bossen en langs 
houtwallen en in een prachtig 
coulisselandschap maar ook door uitgestrekte 
weidelandschappen. U passeert enkele 
markante havezaten. Rondom deze 
landgoederen waant u zich in een ver verleden.
In Eikelhof staan langs de wegen heel veel 
eikenbomen en   een tweetal oude 
bermmonumenten. Via een prachtige rondrit 

om Wesepe bereikt u de dorpskern met haar 
middeleeuwse  kerk. Het ommetje bij Middel 
is verrassend en gaat langs kleine paadjes. In 
Boerhaar en Boskamp ziet u hoe de grote 
katholieke kerktorens bekeken worden door de 
hoge  protestantse kerktorens van Wijhe en 
Olst. 

Startpunt en eindpunt van de route is bij het 
informatiebord  aan de Loswal op de Veerweg  
van de pont naar Heerde. Parkeergelegenheid 
op de parkeerplaats aan de Loswal en de 
Passantenhaven.

Numme
r op 
kaart

Afgelegde 
weg

Nieuwe richting Hoelang
te 
volgen

1 0,0 km  Provinciale weg Zwolle Wijhe oversteken bij rotonde, 50 m
2 0.05 km → Raalterweg oversteken richting gemeentehuis 50 m
3 0,1 km ← voet/fietspad dijk onderlangs Rijksstraatweg 700 m
4 0,9 km ← Omloop/Wengelerafweg 200 m
5 1,1 km → fietspad onder tunnel door, na tunnel  direct linksaf 200 m
6 1,3 km ← De  Lange Slagen 100 m
7 1,4 km ← Withuisweg 900 m
8 2.3 km → Zandhuisweg/Wijheseweg 1,6 km
9 3,9 km ← Holstweg 1 km
10 4,9 km → Bruinsweg na 300 m brug over 1 km
11 5,9 km → Kotterikstraat (brug over) 800 m
12 6,7 km ↖ Schuin oversteken (10 m naar links) Drostenpad in (smal 

paadje)
500 m

13 7,2 km → einde fietspad rechtsaf Dingshofweg 400 m
BOSKAMP

14 7,6 km → rechtsaf met bocht mee Boskamp (ter hoogte nr. 48) 500 m
15 8,1 km ← einde weg linksaf Eikelhofweg (fietspad overzijde, over 

brug)
200 m

16 8,3 km → fietspad (voor 1e huis) 300 m
17 8,6 km ← einde pad linksaf over bruggetje Diepenveenseweg 400 m
18 9,0 km → vervolg Diepenveenseweg richting spoor   

(tot knooppunt 69)
600 m

19 9,6 km ↗ spoor over Puinweg na 400 m ↑Kletterstraat 1,4 km
20 11,0 km ← einde weg linksaf fietspad Rijksstraatweg (IJsseldijk) 700 m
21 11,7 km ← bij P-plaats, zandpad langs bosrand Haereweg, blijven 

volgen tot verharde weg
900 m

22 12,6 km ↑ bij verharde weg Hengforderweg (Bockhorsterstraat 
oversteken)

400 m

23 13,0 km ← over spoor Diepenveenseweg 800 m
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24 13,8 km → Holtermanspad (=tweede afslag rechts bij 
Staatsbosbeheerbord met aanwijzing Hanzebos; smal paadje)

500 m

25 14,3 km → Holtermansdijk  (asfalt/halfverharde weg) 500 m
26 14,8 km ← Diepenveenseweg 900 m
27 15,7 km ← Lange dijk 500 m
28 16,2 km ← Molenweg; (Na de parkeerplaats rechts is links het eerste 

bermmonument van 1875)
1,5 km

29 17,7 km ←einde weg linksaf Eikelhofweg (fietspad langs weg) 200 m
30 17,9 km → ter hoogte paaltje 27 overzijde weg oprit naar landgoed 

Spykerbosch
300 m

31 18,2 km ← voor landhuis linksaf Spykerboschpad (zandpad) 50 m
32 18,3 km → zandpad (u fietst  linksom het landhuis) tot asfaltweg 400 m
33 18,7 km → Ketelgatstraat (asfaltweg) 1,2 km
34 19,9 km ← Eikelhofweg (weg oversteken naar fietspad) 1,5 km
35 21,4 km ← (met bocht mee) Boxbergerweg (fietspad)

(In de bocht staat het Stenen Kruis)
2,4 km

36 23,8 km ← Hiethaarshoek  gaat over in Oude Spoorpad (fietspad) 400 m
37 24,2 km → Mengerweg, ga tunnel door 300 m
38 24,5 km ← na door Mengertunnel, fietspad Oude Spoorpad 600 m

WESEPE
39 25,1km → Raalterweg 300 m
40 25,4 km ← Zonnenbergerweg 1,8 km
41 27,2 km ← G.J. Kappertweg, gaat over in ds. E. Kreikenlaan 2,0 km

WESEPE
42 29,2 km → Zalencentrum Het Wapen van Wesepe  100 m
43 29,3 km → Scholtensweg gaat over in Weseperenkweg 1,7 km
44 31,0 km ← Heetenerdijk 1,3 km
45 32,3 km ← Raalterweg 400 m
46 32,7 km → Woolsdijk 900 m
47 33,6 km → Velsdijk 1,0 km
48 34,6 km ← Velsdijk richting nr. 7a, 7b, 7c wordt smal betonpaadje 500 m
49 35,1 km → Woolsdijk oversteken, Stapelhaarspad (zandweg) na 300 m 

rechtsaf buigen
1,1 km

50 36,2 km → M. van Doorninckweg gaat over in Oude Deventerweg 700 m
51 36,9 km ← Middelerstraat 300 m
52 37,2 km → Middelerpad 600 m
53 37,8 km ← Oude Deventerweg 200 m
54 38,0 km → Marsweg, Velsdijk oversteken ↑Wittenbergsweg 900 m
55 38,9 km ← Wittenbergweg nr. 5 en 7 100 m
56 39,0 km ← oud naamloos kerkpad (smal paadje) 600 m
57 39,6 km ← bij bosrand linksaf Berend Jan Hunnemanpad (oud begroeid 

karrespoor) volgen tot De Wesenberg (asfalt)
900 m

58 40,5km ↑ De Wesenberg oversteken naar Boerlestraat 1,5 km
59 42,0 km → Hooglandweg (zandweg)  in bocht van de weg, met bord 

eigen weg; volg weg in richting toren van Boerhaar, gaat over in
verharde weg

1,8 km

BOERHAAR
60 43,8 km → Boerhaar 100 m
61 43,9 km → Bij bord RK kerk 50 m
62 44,0 km ← Overmaterhoek 300 m
63 44,3 km ←Boerhaar 100 m
64 44,4 km → fietspad richting Wijhe (bij gemeenschapshuis PINOKKIO) 500 m

WIJHE
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65 44,9 km In Wijhe bij T-splitsing naar rechts fietspad gaat over in Grutto 
en Fuut; Kievit oversteken; doorrijden over schelpenpad tot 
Krijtenberg

200 m

66 45,1 km → Krijtenberg tot in steen gelegde rotonde 50 m
67 45,1km ← Krijtenberg tot aan Raalterweg 400 m
68 45,5 km ← Raalterweg (fietspad overzijde weg) volgen over spoor 

rechtdoor tot rotonde
1,1 km

69 46,6 km Eindpunt bij afslag naar de Loswal en de Passantenhaven

  

Boerderij in Middel

Kerk in Wesepe
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12-kernenroute Olst-Wijhe

Etappe 2: Wijhe-Marle-(Fortmond)-Wijhe.

Deze route is 17 km lang en verbindt de 
plaatsen Wijhe,  Marle,  Fortmond  en weer 
Wijhe. U fiets over de dijk naar Marle en hebt 
een prachtig uitzicht over de IJssel, de luchten 
en uitgestrekte weiden en uiterwaarden.  Langs
een oude IJsseltak fietst u over Gelders gebied 
terug  naar het Kozakkenveer. Via het 
Kozakkenveer kunt u in de zomer weer terug 
naar Fortmond. Daar kunt u op een zandheuvel
langs de rivier de oude steenfabriek zien liggen

en genieten van het natuurgebied de Duursche 
Waarden met de Schotse Hooglanders. 

Startpunt en eindpunt van de route is bij het 
informatiebord  aan de Loswal op de Veerweg  
van de pont naar Heerde. Parkeergelegenheid 
op de parkeerplaats aan de Loswal en de 
Passantenhaven. Deze route kan gereden 
worden van 1 april tot 1 oktober. In de 
wintermaanden vaart het Kozakkenveer niet!

Numme
r op 
kaart

Afgelegd
e weg

Nieuwe richting Hoelang
te 
volgen

1 0,0 km Veerweg richting pont naar Heerde 400 m
2 0,4 km Pont nemen en ↑Veerweg 100 m
3 →IJsseldijk gaat over in Marledijk 2,8 km

MARLE
4 3,3 km ← Weerdhofweg 1,5 km
5 4,8 km ← Nijoeversweg 1 km
6 5,8 km ↑ Oude IJssel 700 m
7 6,5 km ↑ Kerkweg 300 m

VORCHTEN
8 6,8 km ↑ Kerkweg 1,5 km
9 8,3 km ↑ Veesser Enkweg 900 m

VEESSEN
10 9,3 km ↑ Veesser Enkweg 1 km
11 10,2 km ← Kerkstraat 300 m
12 10,5 km ← IJsseldijk 300 m
13 10,8 km → Onderlangs bij camping IJsselzicht richting Kozakkenveer 100 m
14 10,9 km Neem het Kozakkenveer 100 m
15 11,0 km Verlaat Duursche Waarden 300 m
16 11,3 km ← Fortmonderweg (rondweg) 1 km
17 12,3 km → Barloseweg (fietspad) 1 km
18 13,3 km Steek procinciale weg N337 Wijhe-Olst over
19 13,3 km ←  Parallelweg  (fietspad) 100 m
20 13,4 km →  Scherpenzeelseweg 1,5 km

WIJHE
21 14,9 km Over het viaduct en dan ↑ Wengelerafweg 100 m
22 15,0 km ↑ fietspad 200 m
23 15,3 km ↗ Volg fietspad bij firma van Gurp langs hek 700 m
24 16,9 km → naar Raalterweg (fietspad langs water) 200 m
25 17,0 km ← Parkeerplaats op Loswal 100 m
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12-kernenroute Olst-Wijhe

Etappe 3:  Wijhe-Den Nul-Olst-Welsum-Wijhe.

Deze route is 30 km lang en verbindt de 
plaatsen Wijhe, Den Nul, Olst, Welsum en 
weer Wijhe. U fietst richting Den Nul, vroeger 
een veilige woonplaats op een hoge 
zandheuvel langs de rivier. Het Info Den Nul 
ligt rechts van u in de uiterwaarde. Daarna gaat
u naar Olst en bezoekt de oude kern van Olst 
met de middeleeuwse  kerk en de markante 
fabriekspijp. Na de overtocht over de rivier 
fiets u door het lintdorp Welsum  met zijn oude
bebouwingen. Een zandweg voert u 

landinwaarts. Langs weteringen en door 
uitgestrekte weidelandschappen  gaat u weer 
terug naar de IJssel. Daarna blijft u lang over 
de dijk fietsen en houdt  steeds  uitzicht op de 
rivier en het landschap. Onderweg ziet u 
enkele fraaie herenboerderijen.  

Startpunt en eindpunt van de route is bij het 
informatiebord  aan de Loswal op de Veerweg  
van de pont naar Heerde. Parkeergelegenheid 
op de parkeerplaats aan de Loswal en de 
Passantenhaven. 

Numme
r op 
kaart

Afgelegd
e weg

Nieuwe richting Hoelang 
te volgen

1 0,0 km Vanaf Veerweg autoweg Zwolle Wijhe oversteken bij   rotonde 100 m
2 0,1 km → Raalterweg richting centrum Wijhe 400 m
3 0,5 km → Enkweg 600 m
4 1,1 km ← Scherpenzeelse weg gaat over in Rijksstraatweg 3 km

Den NUL
5 4,1 km ← Essenweg 150 m
6 4,5 km ← Houtweg 300 m
7 6,0 km → Berkenweg 100 m
8 6,1 km ← Holtweg (bij basisschool de Holsthoek) 200 m
9 6,2km → Beltenweg (begint bij spoorbomen) 400 m
10 6,7 km ← Rijksstraatweg (rechts in de uiterwaarde ligt het Info 

centrum Den Nul)
1 km

OLST
11 7,7 km ← De Meente 10 m
12 7,7 km → Kornet van Limburg Stirumstraat 800 m
13 8,9 km → A. Geerststraat 200 m
14 9.1 km ↑ Geertsstraat na oversteek plein 200 m
15 9,3 km ← Hendrik Droststraat 300 m
16 9,6 km ↗ IJsseldijk op 50 m
17 9,6 km ← Veerweg Olst 200 m
18 9.8 km ↑Oversteek Veerboot Olst/Welsum 100 m

WELSUM
19 9.9 km ↑Veerweg Welsum 400 m
20 10.3 km ← IJsseldijk 200 m
21 10.5 km → Erveweg 100 m
22 10.6 km ← Zijlweg 700 m
23 11.3 km ← Kerklaan (voor Kerk richting IJssel ) 200 m
24 11.5 km → IJsseldijk 600 m
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25 12.1 km → Erveweg 300 m
26 12.4 km ← Kloosterhoekweg 500 m
27 12.9 km      (zomerroute bij goede wegen)

→ Vossenweg (een onverharde zandweg brengt u na een  brug  
op Blankematerweg)

1 km

     (winterroute bij natte wegen)
↑ Kloosterhoekweg en Bosweg vervolgen
→ Arkerstraat
→ Blankematerweg

28 13,9 km → Blankematerweg 1,5 km
29 15,4 km → Voor Middendijk verhard klompenpad langs Wetering 2,3 km
30 17,7 km → Bij viersprong fietspad richting watertoren Olst. Direct  

rechts staat het vliegtuigmonument Royal Airforce.
900 m

31 18.6 km ← Erveweg volgen naar IJsseldijk 1,8 km
32 20.4 km ← IJsseldijk 8.7 km
33 29.1 km → Veerweg  pont veer naar Wijhe 200 m
34 29.3 km ↑ oversteek Veerboot Marle/Wijhe 100 m

WIJHE
35 29.4 km ↑ Veerweg Wijhe 400 m
36 Einde bij parkeerplaats aan Loswal

Molen in Welsum
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12-kernenroute Olst-Wijhe

Etappe 4:  Wijhe-Elshof-Herxen-Wijhe.

Deze route is 32 km lang en verbindt de 
plaatsen Wijhe, Elshof, Herxen en  weer Wijhe.
U begint met een bezoek aan de oude kern van 
Wijhe. Daarna fietst u langs het bos van het 
landgoed  de Gelder om vervolgens langs 
kronkelwegen het  dorpje  Elshof  te bereiken.  
In de Elshof ziet u nog de oude molen, helaas  
zonder wieken. In de vlindertuin achter het 
buurthuis kunt u genieten van de tijdloze rust. 
Langs een onverharde kronkelweg over 
boerenerven bereikt u het kasteel ‘t Nijenhuis 
met de beeldentuin van het museum de 
Fundatie. Via uitgestrekte grasvlakten en door 

een prachtig natuurgebied bereikt u Herxen. U 
passeert daarbij aan de randen van Olst-Wijhe 
in Windesheim het voormalige centrum van de 
Moderne Devotie. Over een fietspad hoog op 
de dijk waarop u hooguit een paar schapen  
tegenkomt bereikt u Wijhe. Onderweg hebt u 
een prachtig uitzicht over de IJssel. 

Startpunt en eindpunt van de route is bij het 
informatiebord  aan de Loswal op de Veerweg  
van de pont naar Heerde. Parkeergelegenheid 
op de parkeerplaats aan de Loswal en de 
Passantenhaven. 
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Numme
r op 
kaart

Afgelegde 
weg

Nieuwe richting Hoelang
te 
volgen

1 0,0 km Provinciale weg oversteken bij rotonde volg Raalterweg richting
centrum Wijhe 

300 m

2 300 m ← Molenbelt 200 m
3 500 m ↑ Langstraat 500 m
4 1,0 km ↗ Oranjelaan 600 m
5 1,1 km → Stationsweg 400 m
6 1,5 km Bij parkeerplaats van het station spoorwegovergang voor 

fietsers tussen de perrons gebruiken en aan andere zijde hekje 
door! Naar fietspad langs spoorweg aan andere zijde.

100 m

7 1,6 km ↑ Fietspad langs spoorbaan volgen 600 m
8 2,2 km ← Spoorslag 300 m
9 2,5 km ← Fietspad langs Raalterweg 300 m
10 2,8 km ← Onder de Gelder 1,2 km
11 4,0 km → Onverharde weg zonder naam in!!!! Met aanduiding voor NS

wandelroute. (Direct links staat een electriciteitshuisje!)
600 m

12 4,6 km ← over fietsbrug 50 m
13 4,6 km Na brug direct naar  10 m naar links en  gelijk weer naar rechts 

bij zorgboerderij Hamel  het zandpad op. (bordje eigen weg!)
50 m

14 4,7 km Vervolg het zandpad langs zorgboerderij Hamel; gaat over in 
Daslever; weg gaat over boerenerf

1,3 km

15 6,0 km ← Lierderholthuisweg 1,0 km
16 7,0 km → Langeveldsloo (onverharde weg) 1,3 km

ELSHOF
17 8,3 km ← Elshofweg (= weg voor de Wetering!) 800 m
18 9,1 km → Hogeweg 1,3 km
19 10,4 km ← Stoombootweg (maakt op T-kruising bocht naar rechts!) 400 m
20 10,8 km ← Velnerweg (onverharde kronkelweg gaat over een boerenerf 

met Rustpunt)
1,8 km

21 12,6 km → Bij T-splitsing! 800 m
22 13,4 km ↖ Schaarhoeksweg (volgen tot weg: ’t Nijenhuis) 700 m
23 14,1 km ← Fietspad langs ‘t Nijenhuis 800 m
24 14,9 km ↑ bij de parkeerplaats kasteel ’t Nijenhuis de weg verder 

vervolgen naar brug over Wetering
700 m

25 15,6 km ← Wechterholt (na brug over Wetering) 300 m
26 15,9 km → Duisterendijk 1,0 km
27 16,9 km ↑ Bremmelerstraat 1,6 km
28 18,5 km ← Bij T-splitsing (Bremmelerstraat) 1,9 km
29 20,4 km → voor de brug over de Wetering Salland Weggetje in! (bij 

fietsknooppunt 13)
1,2 km

30 21,6 km ↖ Fietspad op de dijk 600 m
31 22,2 km ← Bij Fietsbrug Wetering over (bij fietsknooppunt 10) 1,2 km
32 23,4 km Fietspad Provinciale weg Zwolle Wijhe N- 337 volgen 600 m
33 24,0 km ← Dorpsstraat 200 m

WINDESHEIM
34 24,2 km ← bij T-splitsing en daarna gelijk →

Dorpsstraat in; over spoor  gaat weg over in Windesheimerweg
500 m

35 24,7 km ← Bulderingsweg (rechts staat het vergulde hek van het huis 
Windesheim)

2,3 km



HERXEN
36 27,0 km ↑ Herxen (doodlopende weg) dan Y-splitsing ↗ (moeilijk punt!, 

volg Salland- en Hanzefietsroutes naar de IJssel)
200 m

37 27,2 km ↖ Fietspad over de dijk langs de IJssel 1,7 km
38 28,9 km ↗ Volg fietspad langs de IJssel door de uiterwaarde tot aan 

Wijhe. (Pas op: dit kan slechts van 1 mei tot en met 1 november 
i.v.b de vogeltrek. Voor alternatief zie winterroute.) 

2,3 km

39 31,2 km ← einde fietspad bij parkeerplaats Loswal 300 m

WINTERROUTE langs de IJssel
38 A 28,9 km ← Steek provinciale weg N 337 over en daarna → (het Ahnem) 2,3 km

WIJHE
39 A 31,2 → bij kruising en dan gelijk ← (Brabantse Wagen) 400 m
40 A 31,6 km → dijk op 700 m





Oude stadhuis en bibliotheek van Wijhe


