
Routebeschrijving Bloesemfietstocht IJsselstreek 

Lengte: 40 km.  Duur bij 15 km/u: 2 uur en 40 minuten (zonder pauze) 

De route leidt u langs hoogstamfruitboomgaarden in de midden IJsselstreek  

 

Start en eindpunt: Parkeerplaats Worpplantsoen in Deventer. 1 

Ga bij de rotonde rechtsaf de Worp op. 2 

Ga na 0,8 km onder de spoorbrug door de Lage Steenweg op.  3 

Ga na 1,3 km rechtdoor, de Bandijk op. 4 

Hou na 2,4 km bij de splitsing links aan en ga de Deventerweg op (richting Terwolde). 5 

Sla na 0,1 km links af de Kuiperstraat in.   6 

Ga na 0,3 km bij de kruising rechtdoor, de Rozendaalseweg op.  7 

Ga na 1 km bij de T splitsing links af de Kadijk op.  8 

Sla na 1,6 km rechtsaf  de Middendijk op.   9 

Ga na 3,1 km links af het Dorpsplein op en sla daarna rechts af de Dijkhuizenweg in  10 

Geniet na 0,1 km van deze dorpsboomgaard met speeltuin voor de kinderen. 11 

Keer terug naar het Dorpsplein en ga vervolgens linksaf de Middendijk weer op.  12 

Ga na 0,6 km rechtsaf naar Breestuk.  13 

Ga na 0,9 km bij de T-splitsing rechtsaf naar Zeedijk.  14 

Ga na 0,04 km linksaf naar de Heegsestraat.  15 

Ga na 0,6 km bij de T splitsing rechts en blijf de Heegsestraat volgen. 16 

Sla  na 0,9 km bij de kruising rechtsaf de Molenweg op. 17 

Ga na 0,2 km rechtsaf het boerderijpad op van de Middenhof  (totaal 14 km).  18 

Na bezoek aan de Middenhof kunt u via de Heegsestraat en de Bandijk terug naar Deventer  19 

Of u vervolgt de fietsroute door vanaf de Middenhof linksaf de Molenweg op te gaan. 20 

Steek de Heegsestraat over en rij de Veenweg in.  21 

Ga na 1,5 km bij de Y-splitsing linksaf, de Ruwerdweq op.  22 

Ga na 0,4 km bij de T-splitsing rechts af de Ossenkolkweg op  23 

Ga na 1,3 km rechts met de bocht mee de Bosweg op  24 

Ga na 0,13 km bij de T splitsing links af (ook de Bosweg) 25 

Na 0,6 km treft u rechts een weideboomgaard met jonge en oude fruitbomen 26 

Keer om op de Bosweg en sla na 0,2 km rechts af de Arkerstraat in  27 

Ga na 0,8 km met de bocht van de weg mee en ga na 0,15 km over de brug links af 28 

Na 0,1 km ziet u rechts een hoogstamboomgaard en links achter de boerderij Blankemate nog een 29 

Keer om en vervolg de Blankematerweg langs de wetering 30 

Ga na 0,3 km rechts af de brug over en volg het zandpad (Vossenweg) 31 



Sla na 1 km aan het einde van de Vossenweg bij de T-splitsing linksaf naar Bosweg  32 

Volg de weg die over gaat in de Kloosterhoekweg  en Erveweg  33 

Ga na 3,2 km rechtsaf en vervolg de Erveweg die na 0,95 km over gaat in de Zijlweg  34 

Ga na 0,55 km bij de zijstraat schuin links, naam blijft Zijlweg 35 

Ga na 0,1 km bij de T-splitsing naar links de IJsseldijk op  36 

Ga na 0,6 km naar beneden richting de Veerweg 37 

Sla na 0,1 km naar rechts af naar de Veerweg  38 

Ga na 0, 4 km bij de veerpont op over IJssel  39 

Rij bij het aanleggen de Veerweg op   40 

Ga na 0,2 km bij de kruising rechtsaf naar Rijksstraatweg (totaal 24 km) 41 

Ga na 0,4 km bij de zijstraat linksaf naar Wethouder A G Dekkerlaan  42 

Ga na 0,5 km bij de T-splitsing linksaf naar Jan Schamhartstraat  43 

Ga na 0,2 km rechts af de A.Geertsstraat in, na de spoorwegovergang Jan Hooglandstraat 44 

Hou na 0,6 km rechts aan naar Koekoeksweg, wordt vervolgens Eikelhofweg 45 

Ga na 2,3 km rechtsaf naar Molenweg  46 

Ga na 1 km naar links en weer naar links richting de Zoogenbrink  47 

Na 0, 3 km vindt u de boerderijboomgaard  48 

Keer om en vervolg na 0,3 km de Molenweg 49 

Ga na 2,2 km rechts af naar Lindelaan (tegenover Neusinksdijk)  50 

Ga na 0,2 km bij de T-splitsing linksaf naar Olsterweg  die overgaat in de Dorpsstraat  51 

Ga na 0,7 km bij de zijstraat rechts naar Schapenzandweg  52 

Ga na 0,8 km links af naar de Bouwhuisweg  53 

Ga na 0,6 km naar rechts en hou rechts aan de Kozakkenweg op  54 

Ga na 0,4 km bij het einde links het fietspad de IJsseldijk op 55 

Steek na 0,14 km bij de wegversmalling recht de weg over naar het fietspad richting uiterwaarden 56 

Sla na 1 km rechts af de Roland Holstlaan op en ga met de bocht mee naar links 57 

Volg de weg die Rembrandtkade, IJsselkade, Kapjeswelle, Onder de Linden en Welle heet.  58 

Sla na 3,2 km links af de Zandpoort/ Bokkingshang op 59 

Sla na 0,15 km rechts af onder de brug door naar de Sluisstraat en vervolg op de Emmastraat 60 

Sla bij 0,3 km bij de verkeerslichten links af en rij de brug op.   61 

Sla na 0,9 km rechts af de Hoge Worp op 62 

Na 0,2 km slaat u op de rotonde rechts af naar het eindpunt van de route (Worpplantsoen)  63 

 

Wij hopen dat u genoten heeft van het mooie landschap met hoogstamfruitbomen in de 

IJsselstreek. We werken aan bloesemroutes voor de noordelijke en zuidelijke IJsselstreek.  



 


