
Rondje Hoogwatergeul en IJssel via Terwolde 
Hier een route om te skeeleren van 50 kilometer vanaf de accommodatie van Skeelerclub 

Oost Veluwe aan de Kommerseweg te Heerde, door de Hoogwatergeul Veessen – 

Wapenveld en langs de IJsseldijk via Terwolde. 

Vertrek vanaf de Kommerseweg oostwaarts en ga aan het eind van de weg linksaf de Veldweg op. 

Ga aan het eind van de Veldweg rechtsaf Koerbergseweg en rij door 

tot de voorrangsweg (Zwolseweg). Kijk hier goed uit en steek de weg 

recht over en ga verder op de Beatrixweg. 

Ga de eerste weg linksaf en sla de Wapenvelder Kerkweg in en rij deze 

helemaal af tot aan de Revelingseweg, sla hier rechtsaf en steek het 

kanaal en de Kanaaldijk over.  

Ga verder op de Revelingseweg, volg deze zo’n 400 meter en sla 

linksaf de Lagestraat in.  

Volg de Lagestraat tot aan het eind en sla dan rechtsaf de Kerkstraat 

in. Aan de linkerkant zie je Wapenveld liggen aan de andere kant van 

het kanaal. 

Houd bij de splitsing links aan en ga verder op de Werverweg. Links 

van je zie je de laatste nieuwbouw van Wapenveld, de wijk De Kolk.  

Volg de Werverweg tot bovenaan de dijk, en sla rechtsaf de 

Werverdijk op. Je komt nu langs een tweetal gemalen, eerst 

langs het nieuwe gemaal, Gemaal Veluwe, wat sinds 1998 in 

gebruik is, en daarnaast ligt het oude gemaal, Gemaal Pouwel 

Bakhuis, wat al vanaf 1920 zorgt dat de Polder Veluwe op 

niveau blijft.  

Na de gemalen sla rechtsaf de Westdijk op en volg het fietspad 

dat de westgrens van de Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld aangeeft voor zo’n 8 kilometer. Hier 

bevindt zich de inlaat. 

De geul tussen Veessen en Wapenveld is 8 kilometer lang en tussen de 550 en 1.500 meter breed. Hij 

ontstond door de aanleg van twee nieuwe dijken en de bouw van een inlaat van 800 meter lengte. 

Deze inlaat met 60 kleppen gaat open bij extreem hoogwater op de IJssel. 

Maak hier de keus voor 20 kilometer (Rondje Hoogwatergeul), 31,5 kilometer (Rondje 

Hoogwatergeul via Oene) of 50 kilometer 

(Rondje Hoogwatergeul via Terwolde).  

Mooi dat je de uitdaging aanpakt om de 

route van 50 kilometer te gaan rijden. 

Vanaf de inlaat van de Hoogwatergeul, ga je 

rechtdoor langs de mooie IJssel. Volg voor 

maar liefst 12 kilometer deze mooie dijk en 

geniet van de mooie vergezichten. Eerst kom 

je langs Natuurboerderij Villa Bakhuis. Kijk voor meer info hierover eens op www.villabakhuis.nl 

http://www.villabakhuis.nl/


Daarna vervolg je de route langs de IJssel, je laat Oene rechts van je liggen en rijd door Welsum waar 

je met de veerpont over kunt steken naar Olst, maar 

wij rijden verder over de Bandijk aan de westkant van 

de rivier en komen langs de camping de Scherpenhof. 

We rijden dan om Terwolde heen en gaan na zo’n 12 

kilometer over deze dijk scherp naar rechte en rijden 

van de dijk af, we rijden hier langs Wildkamp en 

rijden Terwolde binnen. Pas op voor de sterke afstap 

en het verkeer van links wat voorrang heeft voor je 

de Dorpsstraat op rijdt. Even verder komen we langs 

Kriebelz een goede plek voor een stop. We vervolgen 

de weg in de richting van Vaassen via de Vaassenseweg over het fietspad. Bij de rotonde gewoon 

rechtdoor de Vaassenseweg blijven volgen tot aan de Grote Wetering waar we het fietspad blijven 

volgen. Als de Vaassenseweg naar links buigt in de Geerstraat, nemen wij de route rechtdoor langs 

de Veluwsedijk. Die volgens we ongeveer 2 kilometer waarna we linksaf slaan, de Nijbroekerweg die 

we volgen tot de Weteringdijk, hier gaan we rechts. De Weteringdijk volgen we voor 2 kilometer 

waarna we linksaf slaan, Koepad. 

Aan het eind van het Koepad steken we de Kanaalweg over en gaan aan de overkant van het kanaal 

verder over het fietspad. We volgen dit fietspad gedurende 5 kilometer waarna we linksaf slaan op 

de Oenerweg. Waarbij we bij de Y-splitsing rechts gaan op de Schoolweg tot aan de voorrangsweg 

(Eperweg). Steek deze over en ga verder op de Engweg. Waar deze samenkomt met de Wezeweg 

neem je voordat je onder de snelweg door kunt de weg naar rechts Mussenkampseweg, deze gaat 

verder over in de Zuppeldseweg.  

Volg deze totdat je schuin voor je de brandweerkazerne van Heerde ziet en sla daar linksaf, 

Rhijnsburglaan en volg deze tot aan de voorrangsweg (Kamperweg). Steek de Kamperweg over en ga 

direct links en volg de parallelweg, volg deze een paar honderd met en sla al voordat je bij de 

rotonde bent rechtsaf de Kamperzijweg in. Volg deze (steek de Molenweg over, goed uitkijken) en 

volg deze weg totdat je langs Action en Multimate Bouwmarkt komt. Je komt dan ook weer aan de 

Kommerseweg waar je begonnen ben. De route van 50 kilometer zit er op, wij hopen dat je genoten 

hebt van de route en de omgeving. 

 

 

 

 

 


