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Dag van het Kasteel 

Ma. 10 juni , 2e pinksterdag 
Havezate de Haere (Olst)  
11.00 – 17.00 u 
Thema: over de grens 

De horeca is geopend voor een lekkere 
kop koffie (met feestelijk taartje 
uiteraard!).   
www.dagvanhetkasteel.nl  

 

 

 

 

Kosten: € 5,00  p/p incl. koffie/thee 
Start: Oude Deventer begraafplaats, 
Diepenveenseweg 1, Deventer.  

            Ca. 3 uur 

 

 

 

In een wijde cirkel om Deventer en 
langs de IJssel liggen de eeuwenoude 
goederen en landerijen van 
IJssellandschap. In totaal 4300 ha 
verpachte cultuurgronden, 

landgoederen, uiterwaarden, 
boslandschappen en natuurterreinen.  

 
Op de gronden van IJssellandschap 
bevinden zich 70 erven en woningen. 
Daaronder vallen twee havezaten 
(Nieuw Rande en De Haere), een 
molen (Bökkers Mölle), 
pachtboerderijen in bedrijf en  

voormalige boerderijen met een 

nieuwe functie.  

Sporentocht Ossenwaard 
O.l.v. Jeroen Kloppenburg/Weylintracking 

Zo. 6 juli              10.00 uur 
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.  
Kosten: € 2,50 p/p ca. 2 uur 

 

 

De omgeving en het verleden (752 jaar 
in 2019!), het heden en de toekomst 
van IJssellandschap lenen  zich heel 
goed voor het vertellen van  

mooie verhalen. Daarom hebben we een 

divers excursie-en 
activiteitenprogramma 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. 

 

Landgoed De Haere (IVN)  

Zo. 7 juli 14.00 u  

Haereweg 4, Olst 
Het IVN organiseert een 

natuurexcursie op landgoed De 
Haere in Olst. Ga mee over het 
landgoed en wandel langs de folly,  
de grote zonnewijzer en kom meer 

te weten over de flora en fauna van  
het landgoed. 
Vrije gift                  1,5 u  
 
 

Rijkdom en Verval 

zo. 28 april en 20 oktober, 13.00 u 

Ananassen kweken op een Sallands 
landgoed? Ja echt, Pierre Gustav Voute, 

een rijke zonderlinge fransman heeft het 
geprobeerd op de Haere in Olst. Dit 
soort weetjes en nog veel meer worden 

verteld tijdens de Fietsexcursie 
Landgoederen. Fiets mee met onze 
gidsen vanaf Deventer naar Olst, langs 
rijkdom en verval door de eeuwen heen.  

Op expeditie in de Slenk 

Zo. 23 juni 13.00 uur –  

Lettele  Oerdijk 

Op expeditie met onze bosmedewerker- 
en alwetende verteller Tino. Hij neemt je 

mee in het prachtige natuurgebiedje De 
Slenk bij landgoed De Oostermaet in 
Lettele/Okkenbroek.  Jarenlang is dit 
natuurgebied gekoesterd waardoor het  

nu bijzondere soorten en ultieme rust 
herbergt. Nature rules! 
Kosten  € 2,50 p/p              1,5 uur 

Alle excursies zijn in overleg op andere momenten te boeken voor bedrijf/familie/vrienden etc. 

Het onderwerp en de locatie kun je dan zelf bepalen.   

Ga bijvoorbeeld wandelen op Nieuw Rande of de Haere in combinatie met een  

horeca-arrangement! Of fiets vanuit de stad langs de landgoederen o.l.v. een gids. 

Presentatie/lezing over het IJssellandschap van nu en haar bijzondere geschiedenis is ook 

mogelijk.  

 Info via 0570-635955 of j.nieboer@ijssellandschap.nl 

Voor de excursies graag van te 

voren aanmelden via 

info@ijssellandschap.nl.  

meer informatie zie: 

 www.ijssellandschap.nl 

Paddenstoelendag (IVN) 

Zo. 13 oktober , 11.00- 15.00 uur, 
Landgoed Nieuw Rande, Diepenveen 
 
Altijd een groot succes! De 

Paddenstoelendag op Nieuw Rande, 
georganiseerd door IVN Deventer. 
Voor jong en oud een waar 

paddenstoelenfeestje. Een prachtige 
wandelroute over het landgoed met 
onderweg veel verhalen over 

paddenstoelen, knutselkraampjes en 
ander leuks. Neem je (klein)kinderen 
mee! Natuurlijk kun je daarna 
neerstrijken voor een drankje bij 
Hotel Gaia. Kosten: Volwassenen € 2,50 

pp, Kinderen € 1,00 

Excursie Gooiermars,  

5 jaar later  
za. 21 september , middag  Holterweg, 
Deventer (tijdstippen komen op website) 
Aan de rand van Deventer, dichtbij de 

vijfhoek is een tijd geleden 
landbouwgrond omgevormd naar 
natuur. Samen met de agrarische 

ondernemers, natuurbeheerders en het 
IVN organiseren we een uitgebreide 
excursie. Zoals we 5 jaar geleden ook 
hebben gedaan. Wat is er in de 

tussentijd allemaal veranderd, doet de 
natuur het een beetje goed, waar lopen 
we (letterlijk) tegenaan? Ontdek het!  
Kosten: gratis , ca. 1 uur per ronde. 

TOEGEWIJD EN TOEKOMSTGERICHT 
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