
Landelijke fietstocht langs beelden in en rondom Olst  

(Olst, Boskamp, Eikelhof, Wesepe, Den Nul, Welsum), 27  km 
 

1. We starten  de fietstocht bij de Olsterhof (ingang Jan Schamhartstraat) bij 
fietsknooppunt 56.   
Hier voorstaand zie je rechts in het Olsterhof het eerste beeld. 
 
Ga'k, Ga'K Nie 

 
 

AlbertDedde/ Paul Keizer 

2007 binnen het Centrumplan Olst 
Een surreële figuur, opgebouwd uit in elkaar overvloeiende elementen die een relatie 

hebben met de IJssel. De richting is voorwaarts, verwachtingsvol en nieuwsgierig met 
een lichte weifeling in de houding 

 
2. Draaien we ons nu om dan zie je aan de overkant van de weg (voor het Bakhuus) 

gelijk het tweede beeld. 

 
Winkelend vrouwtje 

 
 
Theo Scheurs 1993 

Beeld van een gezette vrouw met boodschappentassen. 
Geplaatst bij de voltooiing van de wijk Olst-Zuid. 

Aan de gemeente geschonken door bouwbedrijf Bosch uit Olst. 
 

3. Van hieruit steken we de Aaldert Geertestraat over en fietsen de Koningin 
Wilhelminalaan in.  



 

4. Ga tweede  weg rechts (St. Bernardstraat) 
Gelijk links zie  je het volgende beeld. 

 
Peinzend figuur 

 
 

Bert Nijenhuis !989 
Beeld van een geabstraheerd menselijk figuur met de armen over elkaar. 
Geplaatst bij de nieuwbouw van het gemeentekantoor aan de koningin 
Wilhelminastraat 

 
5. Kijk je vanuit het beeld naar rechts richting het oude gemeentehuis dan zie je twee 

bij elkaar horende zuilen 
 

Op &Uit het Hart 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

  
 
Hellen Abma 2015 
 
“ Het kunstwerk bestaat uit twee zuilen, refererend aan de aanplakzuilen uit de 19de eeuw. 

Hierop zijn wensen, verlangens, dromen en angsten van bewoners van Olst aangebracht. 

Boven op de zuilen zijn vrouwen afgebeeld die nu van bijzondere betekenis zijn voor de 
gemeenschap. Zij zetten zich belangeloos in voor anderen en maken zich daar hard voor 

vanuit een zelfde bevlogenheid als Janna Kiezebrink'  
 

Tussen 1845 en 1850 werd de bevolking van Olst getroffen door misoogsten en cholera. 
Vooral armen hadden het zwaar en werden opstandig door de aanhoudende honger. Er was 

sprake van een grote sociale onrust. 
Op 19 februari 1849 liet de burgemeester Janna Kiezebrink oppakken, omdat zij beledigende 
en opruiende teksten op huizen had aangebracht. Deze teksten keerden zich o.a. tegen de 
rijken en mensen 'uit andere oorden' die zorgden voor een oneerlijke voedselverdeling.  
Janna was een wanhopige vrouw (en moeder) die haar wanhoop over ziekte en honger 
afreageerde op personen die de situatie van Olstenaren zouden hebben verergerd. 
Dit verhaal toont hoe een individu, onverwacht, deel uit kan gaan maken van de 
geschiedenis. 
Janna Kiezebrink werd een historisch boegbeeld en een icoon voor mensen die zich vrijwillig 
inzetten voor anderen. Wie is de Janna Kiezebrink van nu? Wie zet zich in voor Olst? Wat leeft 
er nu in de harten van de bewoners, wat zijn hun dromen en idealen? 

 
De teksten op de sokkels zijn de volgende: 

Rechts: 
• Goed hé groen. 

• Eenzaamheid: eenvoudig oplosbaar, steek je hand eens uit. 
• Ruim baan voor mensen met idealen. 
• Olst, leven met dorp en IJssel. 
• Laat Olst groeien met schooltuinen & gemeenschappelijke tuinen voor iedereen. 
• Niemand heeft spijt van een fijne kindertijd. 



• Meer liefde + geluk. 

• Mijn wens is dat zowel de geboren Olstenaar als de mensen die er later zijn komen 
wonen als gelijken worden gezien. 

Links: 
• Geluk is overal te vinden. 

• Samen doen, samen leven, samen beleven. 
• Meer thuis voor alle kinderen. 

• Saamhorigheid. 
• Luister, ieder heeft een eigen mening. 

• In Olst is het leven een feest en jij bent uitgenodigd. 
 

6. Vervolg de st Bernardstraat eind de weg rechts af. Voor de NH Kerk ziet u  
 

Vorm &geest 

 
 
Vrouwfiguur met duif op de hand. 
Pieter d'Hont 1991  

Bij de reconstructie van het kerkpleinen en restauratie van de kerktoren geplaatst 
 

7. Vervolg de weg en ga op de kruising enkele meters rechtsaf dan ziet u recht op de 

gevel van supermarkt “plus”  
 
De klimmende naakte man 

 
 

In 1932 werd het 100-jarig bestaan van het bedrijf gevierd dat in 1929 was omgezet 
in de NV Bakhuis Vleeschwaren- en Conservenfabrieken Olba. Ter gelegenheid hiervan 
vervaardigde een Haagse beeldhouwer een beeld van een klimmende naakte man. 



Het beeld werd in 2011 herplaatst bij het voormalige hoofdkantoor van het bedrijf 

aan de Aaldert Geertestraat. 
 

8.  Ga terug naar de weg ga rechts af en direct over het spoor weer rechts af (langs het 
gekleurde bankje) 

 
9. Bij de eerst mogelijke afslag rechts en gelijk links. 

 
10. Vlak voor de bocht links aan de overkant van de vijver ziet u  

 
Drie figuren  

 
 

Onbekend wanneer en door wie gemaakt 
Stenen beeld van drie vrouwen(?)figuren, een staat, een hurkt en een zit op de rug 

van de hurkende figuur.  
 

11.  Fiets de weg verder uit, sla aan het eind linksaf en gelijk weer rechts. 
 

12. Aan eind van de weg rechts af langs de aanleunwoningen van het Averbergen. 
 

13.  Ga aan het eind van de weg links af. Hierna zal de afstand tot de verschillende 

beelden wat groter worden, maar geniet ondertussen van de mooie natuur rondom 
Olst 

 
14.  We vervolgende weg tot een grote bocht naar rechts en slaan daar (is de vierde 

weg) via het bruggetje links af “de Boskamp” op.  Na ongeveer  200 meter 
tegenover de katholieke kerk zien we het volgende beeld. 

 
 

 
  



De molenman 

 
 
Teun de Haan 2006 

Het beeld met twee keer twee armen is een twee-eenheid 
van mulder en molen. Tot 1995 stond hier een maalderij. 

De twee bovenste armen reiken naar de hemel waar 
de zegen vandaan komt, de twee onderste armen 

naar de grond waar het graan uit groeit 
 

15.  Ga hierna direct de eerste weg rechts. Wethouder Boerkampweg in  
 

16. Sla aan het eind links af Eikelhofweg. 
 

17.  Eerste weg rechts de Molenweg in. Na ongeveer 800 meter bevindt zich tegenover 
het voormalig informatiecentrum de Zoogenbrink van Staatsbosbeheer aan de 

rechterzijde aan de weg een klein bergmonument 
 

Bergmonument 

 

De steen heeft als opschrift 5 mei 1875. Het was hier dat de 45-jarige jonkheer Eduard 

Jan Teding van Berkhout van zijn paard viel en aan de gevolgen daarvan overleed. 
 

18.  Vervolg de weg en ga op het kruispunt links af Lange Dijk. 
 

19. Eind van de weg links Boxbergerweg 

 



20.  Ga bij het kruispunt rechtdoor fiets richting Wesepe. Na 150 meter ziet u aan de 

rechterkant in het weiland  
 

Het stenen kruis 

 
 
Bij Erve Voetdijk aan de Boxbergerweg ter hoogte van de driesprong Wesepe-
Deventer-Olst staat in een weiland een zandstenen kruis, met daarop een tekst en 
het jaartal 1493. In het hart van kruis bevindt zich een wapenschild, maar het 
wapen daarop is grondig verwijderd. De tekst op het kruis maant voorbijgangers te 
bidden voor de zielerust van Johan Luedens. Het is tot nu toe onbekend wie dat was. 

Zulke kruisen, ook wel moordkruisen, boetekruisen of veldkruisen genoemd, waren 
in vroegere eeuwen geen zeldzaamheid. In 1973 is door amateurarcheologen 

onderzoek gedaan in de bodem rond het kruis. Er werden geen aanwijzingen 
gevonden waarom het nu juist daar geplaatst is. Volgens een plaatselijke sage zou 

op het kruis een vloek rusten; iedereen die het probeert te verplaatsen zal daar 
onherroepelijk vreselijke gevolgen van ondervinden. 

 
21. We vervolgen onze weg richting Wesepe. Steek de rotonde recht over om op de 

Raalteweg te komen, ga aan het einde links af 
 

22. Derde weg rechts Scholtensweg. 
Rechts van de weg ziet u een van de jongste monumenten  
 
Herinneringsmonument spoorweg Deventer - Ommen mei 2017 

 
De Overijsselsche Lokaal Spoorwegmaatschappij Deventer-Ommen (OLDO) legde de 

spoorlijn Deventer -Ommen aan, deze werd op 13augustus 2010 geopend. In eerste 



instantie reden er 5 treinen per dag maar werd inde loop van de jaren minder omdat 

de dorpen die aangedaan werden niet veel inwoners en fabrieken had. Ook was de 
bus in opkomst. De laatste trein reed op 14 mei 1935 van Ommen naar Deventer 

waarna het spoor definitief dichtging. Later werden er  enkele authentieke 
spoorstaven  gevonden waardoor het Wesepe erfgoed besloot een monument op te 

richten. 
 

23.  Ga de derde weg links Achterhoeksestraat waarna u na 100 meter aan de 
rechterkant het beeld 

 

Boodschappen ziet 

 
 
Gerard Brouwer 1999 
Beeldje van twee vrouwen met tassen en een boodschappenwagen. 

 
24.  Volg op de weg naar rechts 

 

25. Tweede weg rechts Bonekamppweg 

 

26. Aan het eind rechtsaf Scholtensweg waar zich aan de rechterkant ( na 75 meter) op 
het schoolplein  

 
De rondedans bevindt 

 
 



 Jaap van Meeuwen 1999 

Beeldje van vier in de rondte dansende mensfiguren. 
 

27. Volg de Scholtensweg tot aan de Raalteweg. Sla hier rechts af 
 

28.  Ga bij de  de rotonde na het oversteken links af  de Wethouder van Doornicksweg 

op. 
 

29. Volg deze weg  tot aan de Oude Deventerweg 
 

30.  Ga met de bocht mee naar rechts de Oude Deventerweg op. 

 

31.  Tweede weg links Middelerstraat welke na (na passage wetering) overgaat in de 
Holstweg 

 

32.  Ga nadat u de spoorwegovergang gepasseerd bent ( is 6 km) links af Beltenweg 
 

33.  Aan eind van de weg bevind zich aan de overkant van de Rijksstraatweg het  
volgende beeld  We slaan hier links af, maar u kunt natuurlijk ook dichterbij een 

kijkje nemen bij het beeld (PAS OP MET OVERSTEKEN) 

 

De Neerslager 

 
 
Beeld van een neerslager die de steenvorm op de baan 'neerslaat'. 
In opdracht van de fa. Aberson werd in 1988 dit beeld gemaakt door Theo Schreurs 
Op de vroegere steenfabrieken was de taak van de neerslager 

om de met klei gevulde steenvormen neer te slaan op "de baan." 
Daar moesten de nog natte bakstenen beginnen aan het 

droogproces. 
Eenmaal gedroogd werden ze in de steenovens, die aan de 

overkant van de IJssel nog zijn te zien, gebakken tot baksteen. 



Later maakte de fa. Aberson uit Olst machines die de zware 

arbeid van deze neerslager konden overnemen. 
  

34.  Aan het eind van de Rijksstraatweg/parallelweg links af en gelijk weer rechts 
Kornet van Limburg Stirumstraat 

 
35.  1ste weg rechts Rozenstraat, volg de weg en hou aan eind links aan 

 

Hier kan de route ook ingekort worden door niet de IJssel over te steken ( 2 beelden) 

weg door te fietsen en en verder te gaan bij punt 44 

 

36. Voor het Amigo tankstation gaan we de rijksstraatweg over om met het pontje in  

Welsum te komen (overtocht kost ongeveer 1,10 euro ) 
(Welsum is het enige deel van Olst welke zich aan de andere zijde van de IJssel 

bevindt) 
 

37.  Na de  overtocht aan eind van de Veerweg linksaf. 
 

38.  1se weg rechts Erveweg 

 

39.  Op kruising links de Zijlweg op 

 

40.  1ste weg links, blijft Zijlweg.  Direkt rechts, net voor de Hervormde kerk bevinden 
zich   

 
De Welsumse kippen 

 
 

Theo Schreurs 1992  

Als hommage aan het aloude Welsummer kippenras, aangeboden door 
auto cross team Welsum 1982-1992 

 
41. Weg vervolgen en gaan na het bekijken van het MKZ monument (Bevind zich direct 

aan de overkant van de weg achter de haag) eind van de weg linksaf  IJsseldijk weer 
op en weer met de pont terug naar de Rijksstraatweg.  



Ids Zandleven 2001 

 
 

 Beeldje van een koe, een schaap en een geit onder een boog (?)  
De MKZ-crisis (2001) was een uitbraak van de veeziekte mond-en-klauwzeer (MKZ), 
die in Nederland indirect honderdduizenden dieren het leven kostte  

 
Opschrift: 
Zoveel mensen dieren kinderleed 
geofferd voor wien…welzijn en nood? 
geënt staan we hier, maar ook dood 
opdat niemand ons vergeet. 

 
 

42. Na de oversteek van de IJssel ziet u  
 

Het baken van Olst 

 
 

Lobke van de Bij 1991 
Het kunstwerk is 12,5 meter hoog. 
Met dit kunstwerk symboliseert met de staande golven het water van de 
langsstromende IJssel. 
Gemaakt van roestvast staal. Oorspronkelijk stroomde vanaf de bovenzijde het 
IJsselwater over het kunstwerk, maar doordat er ook groenbruine substantie met het 
opgepompte water meekwam is dit gestaakt omdat dit het  kunstwerk niet ten goede 

kwam. 



 

43. Hierna vervolgen we de weg naar de Rijksstraatweg, rechts af  
 

44. Direct voorbij Amigo tankstation het schuine pad naar beneden nemen. Hendrik 
Droststraat 

 
45. Aan de linkerhand bevindt zich 

 
Het oorlogsmonument 

 
 

Monument in 1946 opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die tijdens de 

bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen. Op het monument worden 

een aantal namen van slachtoffers gemeld. In 2017 is naast het monument nog een 

frame aangebracht met plaquettes met namen van74 oorlogsslachtoffers uit Olst. 

46.  Weg vervolgen Hendrik Droststraat 
 

47.  2 de weg rechts Aaldert Geertestraat en aan het eind bent u weer aangekomen bij 

het beginpunt van de fietstocht. 


