Fietsroute (15 km)
RA = rechtsaf, LA = linksaf, RD = rechtdoor, R = rechts

Start:

Kerkplein NH Kerk in Diepenveen
Deze kerk is van oorsprong de kloosterkerk, gebouwd tussen 1408 en 1411. In de jaren
1578-1592 werd het klooster verwoest. De kerk bleef goeddeels gespaard en werd voor
de hervormde eredienst in gebruik genomen.
Het huidige kerkplein en de begraafplaats hebben deel uitgemaakt van de ommuurde
kloostertuin. Bij de begraafplaats staat een beeld van twee kloosterzusters, ontworpen
door oud-burgemeester Crommelin. De graven worden omgeven door eiken en acacia’s.
Van maart t/m mei bloeit hier zeer rijk de vrij zeldzame en beschermde holwortel
(Corydalis cava, hetgeen letterlijk betekent kuifleeuwerik met holle wortel’). De mooie
purperviolette en witte bloemen lijken op gekuifde vogeltjes.

RA

Dorpsstraat
Tegenover het Kerkplein op Dorpsstraat 44 zien we de Brouwerij. Dit huis heeft enkele
bouwsporen die uit de Middeleeuwen dateren en was onderdeel van het
kloostercomplex. De Brouwerij werd in de 19e eeuw de Vrolijke Boer genoemd en was
toen een tapperij.

RA

Kerkstraat (=1e straatje rechts)
Links fietsen we langs de nrs. 6, 4 en 2 de oude pastorie en
’t Costershuis cum Annexis. Rechts staat een oude waterpomp.

LA

Kerkpad

LA

Schilderstraat

RA

Dorpsstraat

RA

Schapenzandweg
Voorbij de brug over de Zandwetering zien we rechts de kloosterboerderij
Tjoenerklooster. Het vrouwenklooster had deze boerderij tussen 1520-1578 in bezit.
Verharde weg vervolgen en spoorwegovergang over

RD

Schapenzandweg, zandweg volgen tot aan parkeerplaatsje bij klinkerweg

RA

klinkerweg, heuvel op richting
Nieuw Rande, gebouwd in 1857 op een rivierduin door Mr. Duymar van Twist.
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R

aanhouden, omlaag over halfverharde weg
door de in 1992 opnieuw ingeplante beukenlaan.

LA

onverharde grasweg / eikenlaan in
Aan rechterhand de vroegere tuin van Smets Rande. Smets Rande is in 1860
afgebroken, nadat Mr. Duymar van Twist zijn Nieuw Rande had laten bouwen.
Deze eikenlaan was een toegangslaan van Smets Rande. Rond 1950 zijn de grote eiken
langs deze laan gekapt en is er opnieuw een dubbele rij eiken ingeplant. Rechts zien we
een uitgegroeide beukenhaag (tuingrens van Smets Rande) en links een weiland op een
rivierduin.

RD

bij Sallandsweg (klinkerweg)
Links staat dijkstoel Salland, een voorraadschuur van het waterschap bij hoog water.

RA

Parallelweg langs de IJsseldijk volgen
Rechts zien we de Paardenkolk. Deze is ontstaan in 1699 bij een dijkdoorbraak.

RA

bij nr. 40, eerst verharde, later halfverharde weg
Dit grindpad, in de 19e eeuw gemarkeerd met witte palen, was eens de oprijlaan naar het
landhuis de Roobrug. Halverwege dit grindpad met bloemrijke bermen
zien we links een houtwal met meidoorn en braam. Aan onze rechterzijde staat de
kloosterboerderij de Bloemendaal. De naam van de boerderij is reeds in 1500 bekend; in
de 16e eeuw is zij in bezit van het vrouwenklooster.

LA

Randerpad, halfverharde weg
Rechts door de bomen zien we het huidige landhuis de Roobrug

RD

Smal fietspaadje tussen bouwland en weiland door

RA

Randerstraat
Bij de spoorwegovergang stond de kloosterboerderij Bagijnen Katerstede. Deze is met de
aanleg van de spoorlijn in 1866 afgebroken.

RD

Olsterweg oversteken en Randerstraat vervolgen

RA

Molenweg
Bij de Punt heeft de Randermolen gestaan. Deze molen is in 1933 afgebrand.

LA

Kieftenweg (zandweg)

RA

Randerstraat

LA

Boxbergerweg
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RA

Tegenover Boxbergerweg nr. 117/119 een smalle halfverharde weg in naar
Boxbergerweg nr. 70
In de bocht naar links (bij begin ‘eigen weg’) zien we de kloosterboerderij het Nagel.

RA

In deze bocht, langs houten slagboom een bospad in
Rechts een aangelegd parklandschap, met gracht en bruggetjes. Hier bevindt zich tevens
de begraafplaats van de familie van Coeverden, oud bewoners van het landhuis
Overvelde. Overvelde zien we aan onze linkerhand.

RD

Langs houten slagboom over onverhard graspad

LA

Halfverharde weg links langs de boerderij volgen
Deze boerderij heeft twee stalgedeeltes, met daar tussenin een woongedeelte. De
boerderij heet de Wilgerije.

RA

Halfverharde weg op (soms modderig)
Dit is het restant van de oude spoorlijn Deventer-Ommen die hier van 1910 tot 1935
gelegen heeft. Links zien we het landhuis de Hoek.

RA

Verlengde Randerstraat (zandweg)

LA

Boxbergerweg

RA

Schuurmansweg

RD

Molenweg oversteken, Swedera van Runenweg (deze gaat over in de
Brinkerinckbaan) volgen tot aan Dorpsstraat
Direct rechts is de begraafplaats van de familie Cost Budde.
Even verderop bij scherpe bocht naar rechts hebben we een mooi zicht op achterkant
van de Brouwerij, boerderij Oud Diepenveen en de N.H.Kerk.

LA

Dorpsstraat, Zandwetering over
Links op Dorpsstraat 48 is de plek waar de kloosterboerderij Randerklooster heeft
gestaan. Deze werd in 1911 afgebroken. Rond 1928 is hier de huidige boerderij Oud
Diepenveen als modelboerderij gebouwd.

RA

Kerkplein en eindpunt van de fietsroute.
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