Heerlijk wandelen in Salland!
18 KM RONDOM RIJSSEN
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 start P+R Rijssen
T unnel naar station, linksaf richting het
centrum, Boomkamp.
Aan het eind linksaf, Grotestraat.
Op kruising rechtsaf, Enterstraat.
Eerste weg linksaf, Oosterhofstraat.
Op kruising met Parkstraat rechtdoor.
Eerste pad linkaf, (Parkgebouw aan je linkerhand).
Links aanhouden (vijver aan je rechterhand).
Verlaat het park door het hek.
Rechtsaf (Wethouder H. H. Korteboslaan).
Eerste weg linksaf, Stokmansveldweg.
Aan het eind rechtsaf, Pelmolenweg.
J e passeert hier museum De Pelmolen en de
ankerplaats van de Enterse zomp.

Eerste weg rechtsaf, Leijerweerdsdijk.
Blauwe route volgen.
Je passeert museum De Oosterhof en het
Internationaal Brandweermuseum.
n79  Rechtsaf, Cattelaar. Gele route volgen.
n57  Rechtsaf, gele route volgen tot aan waterpartij.

 Linksaf, groene route volgen tot paaltjes
132/131 van het Wereldtijdpad, daar linksaf
en direct rechtsaf, je volgt het Wereldtijdpad.
Bij kruising met Burgemeester Knottenbeltlaan rechtdoor.
Bij splitsing het bankje aan je rechterhand
houden.
Verharde weg oversteken, je passeert het
‘Rijssens Leemspoor’,
volgen.
n54
Rechtsaf, gele route volgen.
(Bij de verharde weg - Brekeldlaan) kun je
even de route verlaten en linksaf slaan naar
Hotel De Sallandse Heuvelrug).
n45   , Paarse route volgen (Rijssenseveld) tot
aan Middeldijk, daar linksaf en eerste weg
rechtsaf, Legakker.
Eerste weg rechtsaf, Zwilweg.
Aan het eind linksaf, Rietweg.
Op splitsing linksaf.
n47 Rechtsaf, Veendijk.
Het Overveen (dag- en verblijfsrecreatie).
Voetpad richting vogelkijkhut.

Aan het eind
kijk ook eens op:
sallandwandelland.nl
en sw4d.nl
voor meer toeristische
info download de
salland app:
sallandapp.nl
rechtsaf (Katoendijk).
Eerste weg linksaf.
Aan het eind rechtsaf, Keizersdijk.
Keizersdijk helemaal uitlopen (wordt halverwege fietspad) tot aan Banisweg, daar
rechtsaf en met de bocht mee naar links
(Brekeldlaan).
Eerste weg linksaf, Turfweg. Helemaal uitlopen (gaat over in Vincent van Goghstraat).
Bij rotonde linksaf, Arend Baanstraat. Helemaal uitlopen, gaat over in Elsenerstraat.
In het centrum (Schild) rechtdoor, Boomkamp. Je komt nu weer bij het startpunt.
 finish
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