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Nieuw Plantsoen, Nieuw Rande, Keizersrande en IJssel
Een verrassende stadse tocht in en om Deventer die zich goed met Trage Tocht
Deventer De Worp laat combineren tot een langere wandeling. Op deze route maken we
kennis met een aaneenschakeling van groene oases in en om Deventer. We komen al
snel langs het Joodse kerkhof en lopen parallel aan het spoor door het groen. Het
Nieuwe Plantsoen is een klein bosgebied voor waterwinning met de watertoren als
markant punt. We genieten van de rust langs de Klinkenbeltskolk en de Lookerskolk,
ontstaan door dijkdoorbraken van de IJssel. De route verlaat het stedelijke groen en aan
de rand van Deventer wanen we ons midden in de Sallandse natuur. Over smalle
heuvelachtige bospaadjes gaat het richting landgoed Nieuw Rande. Natuurlijk gaan we
pauzeren bij hotel Gaia, een prachtplek om te genieten van de uitzichten over het
halfopen landschap. Na een fraaie bomenlaan duiken we de uiterwaarden in. Eerst over
de paden van landgoed Keizersrande en verderop steeds dichterbij de IJssel. Heerlijk
uitwaaien langs de rivier met zicht op de Ossenwaard aan de overkant. We lopen nog
even over de oude kademuur langs de rivier en gaan dwars door het historische centrum
van Deventer langs het Klooster en de Broederenkerk terug naar het station.
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Routebeschrijving
1. In de hal van het station ga je LA naar de uitgang Diepenveenseweg. Na de uitgang
de weg en LA over het trottoir. Zijwegen negeren. Na het Uitvaartcentrum de klinkerweg
oversteken en RD. Je passeert de Joodse begraafplaats. Bij de weg LA en kort daarna bij
de splitsing scherp RA en direct LA, Schurenstraat. Waar deze weg eindigt ga je RD door
het plantsoen. De weg oversteken en RD. Op een kruising L aanhouden, parallel aan het
spoor blijven lopen, nog steeds Schurenstraat. Opnieuw een klinkerweg oversteken en
RD over stoeptegels langs een gebouw en daarna L aanhouden over het gras langs de
bomen.
2. Je komt uit in de bocht van een klinkerweg en je gaat hier RD. Deze weg met
bochtjes langs het spoor blijven volgen. Verderop Middelweg. Gaat over in asfalt en na
de school aan je rechterhand ga je bij houten paaltjes schuin R, een onverhard pad. Komt
uit op grindpaadje en je gaat RD. Je steekt de toegangsweg naar de school over en je
gaat RD langs een afsluithek 'Nieuwe Plantsoen' en je volgt een breder grindpad. Op een
kruising van grindpaden RD. Op een schuine kruising LA ri. afsluithek en daarna RD ri.
verkeersweg.
3. Weg oversteken en bij de bankjes voor het water schuin R, een grindpaadje langs
water aan je linkerhand. Op twee Y-splitsingen L aanhouden en dan op een driesprong
RD langs een hek van een hertenkamp. Dit pad met een ruime bocht naar R langs het
hek blijven volgen. Na vier bankjes op een splitsing L aanhouden, een smal paadje
omhoog. Komt uit op een breder pad, hier LA. Dit pad blijven volgen tot klinkers. Daar RD
en op de kruising direct daarna ook RD, een asfaltweggetje met aan je linkerhand een
kolk. Langs villa's blijven volgen en bij een keerpunt R aanhouden langs een wit-rood
paaltje, een smaller asfaltpad. Je loopt parallel aan het spoor. Waar het asfaltpad naar R
draait ga je RD trappen op.
4. Schuin naar L de weg oversteken en aan de overkant LA het spoor over. Daarna
neem je de trappen naar rechts naar beneden. Tussen metalen bogen door, langs een
elektriciteitshuisje en RD een onverhard pad volgen. Dit pad steeds RD volgen langs het
spoor aan je rechterhand. Je komt uit op een halfverhard pad achter huizen. Hier RA en
kort daarna bij garages RD dit halfverharde pad blijven volgen. Je verlaat de woonwijk en
na paal L03 kom je uit op een asfaltpad. Je gaat RD en je passeert een bordje einde
Deventer. Je passeert een houthandel.
5. Aan het eind bij K44 LA, een asfaltweg omzoomd door eiken. Je passeert
huisnummer 10 aan je linkerhand en even daarna ga je schuin RA langs een bordje
'Opengesteld', een bospaadje. Op Y-splitsing L aanhouden, licht omhoog. Op een
volgende splitsing ook L aanhouden en daarna neem je bij een paaltje met een markering
het eerste paadje RA omhoog. Op een kruising met een brede bosweg bij K43
oversteken en RD tussen houten paaltjes door. Op een Y-splitsing L aanhouden.
Doorlopen tot een driesprong. Hier LA en direct daarna L aanhouden naar de brede
zandweg bij K41. Hier ga je LA. Je hebt zicht op Nieuw Rande aan je rechterhand.
Doorlopen tot een driesprong bij een parkeerplaats. Hier schuin RA, klinkerweg ri. hotel
Gaia. Op een Y-splitsing bij Gaia L aanhouden over de klinkerweg. Waar de klinkers naar
R buigen naar de ingang van hotel Gaia, ga je RD over een brede halfverharde weg. Op
splitsing bij K51 meebuigen naar R. Op driesprong bij K50 pad naar R negeren. Op een
volgende driesprong bij K49 LA, een grassige bomenlaan. Aan het eind passeer je een
houten slagboom en ga je RD ri. verkeersweg.

6. Langs de dijkstoel aan je linkerhand schuin L oversteken ri. metalen hekken. Door
een klaphekje langs bordjes van het IJssellandschap en landgoed Keizersrande, over
een veerooster en je volgt een breed graspad. Je passeert twee keer veeroosters en je
volgt het graspad ri. een groot gebouw. Voor het gebouw RA en direct weer LA langs het
gebouw. Bij het eind van het gebouw RA, een dubbel pad van betonplaten. Dit pad
steeds blijven volgen. Je passeert metalen hekken en op de driesprong daarna ga je ook
weer RD, opnieuw een dubbel pad van betonplaten. Je passeert het Observatorium
Keizersrande aan je rechterhand en even verder boerderij Stobbenweerd. De betonplaten
gaan over in asfalt dat naar L buigt.
7. In die bocht ga je RA via een overstapje de uiterwaarden in. Je loopt over gras ri.
water en ri. betonplatenpad. Daar ga je LA. Volgen tot je uitkomt bij houten hekken. Door
het klaphekje en RD naar de weg. Bij de weg RA en alweer snel schuin RA naar beneden
ri. klaphekje. Door het klaphekje en je volgt weer een betonplatenpad. Doorlopen tot
houten hekken en daarna schuin L aanhouden over de parkeerplaats langs de haven aan
je rechterhand. Aan het eind van de parkeerplaats L aanhouden ri. klaphekje. Door het
klaphekje en over gras door de uiterwaarden, schuin R aanhouden ri. water. De rand van
de plas blijven volgen. Aan het eind van de plas schuin R aanhouden naar de IJssel en
langs de IJssel blijven lopen ri. spoorbrug. Je komt uit bij houten hekken. Nog even RD
over het gras. Gaat over in asfalt omhoog ri. spoorbrug. Boven aan langs metalen hek en
RD onder spoorbrug door over stoeptegelpad langs de IJssel. Waar het stoeptegelpad
stopt ga je RA, klinkerpad en meebuigen naar L langs de IJssel over oude kademuur. Dit
klinkerpad blijf je volgen tot even na huisnummer 4 aan je linkerhand aan de overkant van
de weg, Onder de Linden.
8. Dan steek je de weg over naar L en je loopt de weg Muggenplein in. Het eerste
weggetje naar R negeren. Je loopt langs het Muggenplein aan je linkerhand en aan het
eind ga je RA, Noordenbergstraat. Nu neem je de eerste weg LA, Klooster. Op kruising
met de Papenstraat RD, nu Tibbensteeg. Op een volgende kruising ook RD. Aan het eind
bij het Gildehotel RA. Nu op een kruising LA, Engestraat. Je loopt door tot de
Broederenkerk. Daar LA en na de kerk weer RA, Achter de Broederen langs de kerk aan
je rechterhand. Op een kruising RD, Sijzenbaanplein. Je komt uit in de bocht van een
andere weg; daar ga je RD, nog steeds Sijzenbaanplein. RD, gaat over in Singelstraat.
Bij stoplichten oversteken, brug over en terug naar het station.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Station Deventer
Lengte van de wandeling
12 km
Horeca
Hotel Gaia, hotelgaia.nl
In het centrum van Deventer diverse horecagelegenheden
AfkortingenRA=rechtsaf LA=linksaf L=links R=rechts RD=rechtdoor ri.=richting

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-deventer-nieuw-rande-stadse-tochten/17465/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op
deze wandeling; opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op
info@wolfswandelplan.nl welkom.

Nergens is de afwisseling van bos en open gebied mooier dan in het oosten van ons
land. De delen van provincies Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel worden
gekenmerkt door eeuwenoude kleinschalige cultuurlandschappen waar bos en open
gebied elkaar doorlopend afwisselen. Rob Wolfs zocht de mooiste plekken in dit gebied
bij elkaar en reeg er aantrekkelijke wandelingen doorheen. In ‘Wandelen op de rand van
bos en boerenland’ staan 20 mooie (rond)wandelingen van soms wat meer en soms wat
minder dan 15 kilometer. Wandelen op de rand van bos en boerenland, Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95, ISBN: 978-90-78641-25-4. De gids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

