FIETSROUTE:
RUST WAT IN SALLAND
www.rustplaatsen.nl

Deze uitgave maakt deel uit van het project ‘Historische begraafplaatsen
in cultuurhistorisch perspectief’. Daarbij worden op historisch waardevolle
begraafplaatsen herstelwerkzaamheden uitgevoerd en worden de
cultuurhistorische aspecten toeristisch en educatief belicht. Het project is
tot stand gekomen dankzij financiële bijdragen van de Provincie Overijssel
en Leader, ‘Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland’.

VIA
FIETSKNOOPPUNTEN
www.rustplaatsen.nl

Routepunten Rust Wat in Salland
Deze fietsroute voert u langs drie prachtige historische begraafplaatsen,
welke recentelijk in het kader van het project Historische Begraafplaatsen in
Cultuurhistorisch Perspectief zijn gerestaureerd en opgeknapt. De betreffende
begraafplaatsen zijn in twee opzichten bijzondere rustplaatsen. In de eerste
plaats natuurlijk als plek waar mensen begraven zijn. In de tweede en
niet minder belangrijke plaats als plek waar men, al is het maar even, kan
ontsnappen aan de hectiek van alle dag. Hieronder staan ze.
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Oude begraafplaats Colmschate 1
In de directe nabijheid van de oude historische begraafplaats Colmschate werden al in de late brons- en vroege ijzertijd de stoffelijke
resten van mensen bijgezet. Opvallend op de begraafplaats zijn de
vier grote rode beuken, die aan het begin van de vorige eeuw (1904)
zijn geplant. Van oost naar west en van noord naar zuid lijken de
hoofdpaden een kruis te vormen. De begraafplaats, toen nog kerkhof genoemd, is rond 1830 aangelegd door ingezetenen van de
Gooijer Mark. De begraafplaats is niet gesloten. De laatste bijzettingen vonden plaats in januari en maart 1982. Op de begraafplaats
komen grote open plekken voor. Hier zijn wel mensen begraven,
maar hun veelal houten gedenktekens waren niet zo duurzaam en
zijn bijna allemaal vergaan.
Oude Olster begraafplaats 2
Op de Oude Olster begraafplaats, in gebruik sinds 1832, liggen veel
bijzondere graven met familiewapens. Een mooi voorbeeld daarvan
is het van Italiaans marmer gemaakte graf van de familie Teding
van Berkhout. Bovendien is er een groot algemeen gedeelte waar
de ‘armsten’ hun laatste rustplaats kregen. Op hun graven kwamen
geen grafstenen. Grafkelders zijn er ook. Bolvormige beuken vormen
er samen een kruisvormige laan. Beroemde Olsternaren op de begraafplaats zijn de families Des Tombe, Aberson (machinefabrikant)
en Bakhuis (vleeswarenfabrikant) en Jonkvrouwe Maria Sara van
Suchtelen van de Haare. Zij was de hofdame van Prinses Frederik.
De meisjesnaam van die prinses was Louise van Pruisen. Zoals gebruikelijk kreeg ze bij haar huwelijk de voornaam van haar man Prins
Frederik der Nederlanden.
Familiebegraafplaats Cost Budde 3
De Familiebegraafplaats Cost Budde in Diepenveen, die nog steeds
gebruikt wordt , is een van de weinige privé begraafplaatsen in Nederland. Hier rusten de overledenen van de uit de gegoede burgerij
van Deventer afkomstige familie Cost Budde. De graven zijn omgeven door statige beuken, eiken en een diepe sloot. Die sloot is, zoals
bij elke begraafplaats in een zeer natte omgeving, aangelegd om de
begraafplaats op te hogen en te draineren.
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Route Navigeren via
fietsknooppuntennetwerk

www.rustplaatsen.nl

Deze route volgt vrijwel geheel het fietsknooppuntennetwerk. U fietst van genummerd knooppunt naar
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start

knooppunt. Zolang u geen knooppunt tegenkomt, gaat
u altijd rechtdoor. Startpunt is de historische begraafplaats in Colmschate naast Tapperij Theeschenkerij ‘t
Hof van Colmschate. Het eerste knooppunt waar u naar
toe moet is nummer 31. U komt hier door op de grote
weg voor de uitspanning (Holterweg) rechtsaf te fietsen en daarna de eerste weg opnieuw rechtsaf te slaan.
Doorfietsen tot knooppunt 31. Vanaf hier de knooppunten op onderstaande kaartje volgen. Als u een knooppuntenhouder (bikepointer) van de ANWB heeft kunt u
ook het Knooppuntkaartje uitknippen en in de houder
plaatsen. Fiets ze en vergeet niet wat te rusten onderweg. Op www.fietseninoverijssel.nl kunt u de route
printen met een keur aan bezienswaardigheden onder-
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weg. Hij is te vinden onder ‘routes van bezoekers’.
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