EXCURSIEPROGRAMMA

2018

VOLG
ONS OP

IJssellandschap
Haereweg 4
8121 PJ OLST
Tel: 0570-635955
info@ijssellandschap.nl
www.ijssellandschap.nl

In een wijde cirkel om Hanzestad
Deventer en langs de IJssel liggen de
eeuwenoude goederen en landerijen
van IJssellandschap. In totaal zo’n
3.650 ha. verpachte cultuurgronden,
landgoederen, uiterwaarden,
boslandschappen en natuurterreinen.
Op de gronden van IJssellandschap
bevinden zich 65 erven en woningen.
Daaronder vallen twee havezaten
(Nieuw Rande en De Haere), 23
pachtboerderijen in bedrijf en 23
voormalige boerderijen. De prachtige
omgeving leent zich uitstekend voor
het vertellen van verhalen.

IJssellandschap heeft daarom een
divers excursie-programma opgezet.
Voor ieder wat wils: te voet of per
fiets, cultuur- of natuurbeleving,
heden en verleden. Alle excursies
worden begeleid door enthousiaste
vrijwilligers van IJssellandschap. Zie
voor meer informatie, data,
aanmelding, etc. de website
www.ijssellandschap.nl of neem
contact op met tel: 0570-635955.

OOK VOOR GROEPEN OP AANVRAAG.
TOEGEWIJD EN TOEKOMSTGERICHT

Op expeditie in de Moespotleide
Dag van het Kasteel
Ma. 21 mei , 2e pinksterdag
Havezate de Haere (Olst)
11.00 – 17.00 u
Thema: Verhalen Verteld
Veel kastelen en buitenplaatsen in
Nederland openen hun poorten en
deuren op de dag van het kasteel. Zo
ook Kasteel de Haere. Samen met
www.kasteeldehaere.nl organiseren we
een vrolijke dag met prinsessen,
rondleidingen en wandelroutes. Ook de
bunkers van de IJssellinie zijn te
bezichtigen. De horeca is geopend
voor een lekkere kop koffie (met
feestelijk taartje uiteraard!).
www.dagvanhetkasteel.nl / gratis

Voor de excursies graag
aanmelden via
info@ijssellandschap.nl.
meer informatie zie:
www.ijssellandschap.nl

Zo. 24 juni 13.00 uur - Diepenveen
Hoek Veldhuizerdijk-Averlose houtweg

Ga mee met onze bosmedewerker- en
alwetende verteller, op expeditie in het
prachtig nieuwe natuurgebiedje De
Moespotleide. Dit voormalige stuk
landbouwgrond is omgevormd en
herbergt nu bijzondere soorten en
ultieme rust. Nature rules!
€ 2,50 p/p

1,5 uur

Sporentocht Ossenwaard
O.l.v. Jeroen Kloppenburg/Weylintracking
Zo. 15 juli
Ontdek de bevers en misschien kom je
wel de pootafdruk van de flamingo tegen.
Hoe dan ook het wordt een harstikke
leuke excursie met de altijd enthousiaste
Jeroen-met-al-zijn-kennis! Ga mee, al is
het alleen al om enorm te genieten van
het prachtige uiterwaardengebied en het
zicht op Deventer.
€ 4,50 p/p

2 uur

Rijkdom en Verval

Landgoed De Haere

zo. 13 mei en 23 september, 13.00 u
Op de landgoederen van IJssellandschap
is prachtig te zien hoe periodes van
Rijkdom en Verval elkaar de afgelopen
eeuwen hebben afgewisseld.
Tijdens deze fietsexcursie ga je sporen
hiervan ontdekken via het levensverhaal
van twee illustere bewoners van landgoed
Nieuw Rande (Diepenveen) en Havezathe
de Haere (Olst). Onderweg is er een
tussenstop met koffie/thee. De excursie
eindigt bij de Haere in Olst.

Zo. 22 apr & 30 sept.
Haereweg 4, Olst
Tijdens deze wandelexcursie op
landgoed de Haere in Olst komt u
meer te weten over het landgoed,
de bewoners van weleer en het
huidige gebruik. De folly, de grote
zonnewijzer, ontwikkeling van de
landgoed -boerderijen en verderop
de bunkers van de IJssellinie; het
landgoed heeft na deze excursie
nog maar weinig geheimen !
€ 5,00 p/p
1,5 u

Kosten: € 7,50 p/p incl. koffie/thee
Start: Oude Deventer begraafplaats,
Diepenveenseweg 1, Deventer.
Ca. 3 uur

Orkest van het Oosten op de
Haere

Ensemble Light vr. av. 31 aug.
IJssellandschap daar zit muziek in!
1267 – 2017: 750 jaar bestaat
IJssellandschap! Om dit bijzondere
moment te vieren schreven
medewerkers van IJssellandschap
samen met leden van het Ensemble
light een speciaal muziekstuk dat in
2017 is uitgevoerd in Klooster Sion.
Ook in 2018 zal het stuk worden
uitgevoerd aangevuld met heerlijke
muziek van het Ensemble. Een avond
genieten in een prachtige omgeving,
buiten op het landgoed De Haere in
Olst. Meer informatie en kaarten
binnenkort op de website
www.ijssellandschap.nl of www.ovho.nl
Dit evenement is onderdeel van het
programma Compose&Connect, unieke
samenwerking tussen orkest en
organisaties/bedrijven.

incl. koffie/thee.

Eendenkooi Oostermaet
Zo. 7 oktober , 15.00 uur
De natuurbeheerder van
IJssellandschap en de beheerder van
de jachthuizen
(www.inhethuisvan.nl) nemen je
graag mee landgoed de Oostermaet
in: Prachtig jachtlandgoed met een
mooie historie. De oude eendenkooi
is recent in oude glorie hersteld.
Laat je bijpraten over jacht en
pracht!
€ 2,50 p/p

ca. 1,5 uur

IVN – Deventer
IVN Deventer organiseert ook een
aantal excursies in het
IJssellandschap. Wandel mee!
3 juni - Gooiermars (Vijfhoek)
2 september – Ossenwaard
(Uiterwaarden bij De Worp/Deventer)
14 oktober Paddenstoelendag
(Landgoed Nieuw Rande/Diepenveen)
Informatie:
www.ivn.nl/afdeling/deventer

