
SLAKKEROUTE  f en g 

 

Slakkeroutes Ossenwaard en ‘t Schol 

Type route: heen en weer, startpunt en eindpunt zijn hetzelfde 

Start / eindpunt: Wellekade Deventer, steiger voetveer 

Ga met het voetveer naar de overkant van de IJssel. Aan het eind van de steiger is K[61] 

 

f. Ossenwaard 

Naar [14] 

Ga vanaf de pont gezien rechtsaf (Langelaan), voorlangs het IJsselhotel, klinkerweg, voorbij 

het hotel rechtdoor over fietspad 

na 700m Voorbij de afdaling vanaf de dijk is K[14] 

 

Naar [48] 

Ga rechtdoor over het fietspad, onder spoorviaduct door en fietspad volgen [rechts ligt de 

Ossenwaard] 

na 1,4km Aan het eind van het fietspad, bij zijweg (Meermuidenseweg) is K[48] 

 

Terug naar de veerpont 

Naar [14] 

Volg vanaf de driesprong het tweerichtingen fietspad over de dijk aan de linkerzijde van de 

weg (Lage Steenweg) 

na 1,4km Voorbij het spoorviaduct is K[14] 

 

Naar [61] 

Ga rechtdoor over fietspad, de dijk op en af, volg dit fietspad, verderop klinkerweg, door het 

park 

na 700m Voorbij het IJsselhotel op viersprong is [61] 

 

g. ‘t Schol  

Geen knooppuntenroute 

Ga vanaf de pont gezien rechtdoor, klinkerweg met parkeerplaatsen 

na 250m Aan het eind op rotonde linksaf, klinker-fietspad langs weg 

na 300m Voorbij het viaduct op viersprong rechtsaf 

na 50m Aan het eind op driesprong rechtsaf (Ennestraat) 

na 250m Op viersprong (met voetpaadje rechts) tweede weg linksaf (Mr. van Marlestraat; aan 

je rechterhand is dan is een akker) 

na 200m Op splitsing rechtsaf, asfaltweg 

na 250m Aan het eind drukke weg oversteken. Aan de overkant is de ingang van ‘t Schol 

 

Terug naar de veerpont 

Vanaf de uitgang van ‘t Schol drukke weg oversteken en rechtdoor (Mr. van Marlestraat) 

na 250m Op splitsing schuin linksaf, klinkerweg (Mr. van Marlestraat) 

na 200m Aan het eind tweede weg rechts, langs de grote weg 

na 250m Op driesprong bij dijk linksaf (Lage Worp) 

na 50m Op viersprong linksaf, onder viaduct door (Lage Worp) 

na 250m Aan het eind oversteken en linksaf richting rotonde, fietspad langs weg 

na 60m Op rotonde rechtsaf, klinkerweg met parkeerplaatsen 

na 200m Aan het eind bij de steiger naar de veerpont is K[61] 

Neem het voetveer naar de overkant. Aan het eind van de steiger is K[24].  

 

Zo vervolg je de hoofdroute: 

Naar K[55] 

Steek de weg over en ga linksaf over het fietspad langs de weg langs de IJssel 


