Heerlijk wandelen in Salland!
14 KM R OND OM H OLTEN

m27

m24
m22

m23

0

250

500

750

1000

© topografische dienst
m53

m49
m50

m61

m52
m54

m48
m44

m45
m60
m55
m46
m43

m47

OP WEG MET
EENVOUDIG
DELWEB.NL
AN
.W
SALLAND

delweb.nl
salland.wan
1 Ga naar
e
ut
ro
2 Kies een
n aan
ndelschoene
3 Trek je wa

de biester

h o lt e n

WANDEL
& WIN!
stempel
DE BIESTER

prijzen
Altijd prijs: want je wint een officiële Wandelweb Badge. Bovendien verloten we
drie wandelgidsen onder de inzendingen.

Voor alle sportievelingen die ‘Rondom Holten’ met
succes hebben afgelegd, hebben we prijzen. Dus: haal

versie 111213

de stempel en stuur de bon op.

Naam:
Adres:
PC + Plaats:
Email:
Ga wandelen, haal de stempel en stuur deze bon op naar
sw4d, Spitsstraat 25, 8102 HW Raalte en win die prijzen!

kijk ook eens op:
sallandwandelland.nl
en sw4d.nl
voor meer toeristische
info download de
salland app:
sallandapp.nl

	
start TOP De Holterberg
	Loop richting restaurant Woody’s
m47 	Rechtsaf naar de Oude Hellendoornseweg,
je passeert ‘Buitengewoon Holten’ aan je
linkerhand.
m55 	 Rechtsaf en blauwe route volgen.
m56 	 Rechtdoor en Pieterpad volgen.
Station Holten NS
	Vlak voor het station rechtsaf, smal paadje
parallel aan de spoordijk. Rechts aanhouden, je passeert een voormalig clubgebouw
aan je rechterhand en komt uit op een
parkeerplaats.
	 Bij het station kun je stempelen in café
De Biester
	
Rechtsaf, Molenbelterweg, en paarse
route volgen.
	
Linksaf, Ericaweg, paarse route volgen.
m46 	 Verharde
g97 weg oversteken en rechtdoor.
m45 	 Linksaf.
m43 	 Rechtdoor en blauwe route volgen.
	Na het houten huis met opschrift ‘Aan de
jacht ontkomen’ eerste pad rechtsaf. Je
passeert een oranje bordje van Staatsbosbeheer.Slingerpaadje over de heide volgen. Je
komt uit op een zandpad en gaat dan naar
g98
rechts. Je neemt het eerste paadje linksaf en
passeert weer een oranje bordje van Staatsbosbeheer. Dit paadje loopt door de heide
en slingert het bos aan je rechterhand in. Op
een splitsing houd je links aan.
m44 	 Linksaf.
m49 	 Linksaf langs een bankje.
m48 	 Rechtsaf en rechts aanhouden. Dit pad
komt
uit op een kruising van zandwegen.
m32
	Recht oversteken en gele route volgen.
m22 	 Rechtsaf.
m23 	 Linksaf.
	Op een splitsing op de hoek van het bos
rechtsaf.
	Asfaltweg oversteken en het pad bergopwaarts volgen. Je passeert een overkapte
houten bank aan je linkerhand en blijft dit
pad volgen.
Aan het eind rechtsaf op een splitsing.
Op volgende splitsing rechtsaf.
	
Op volgende splitsing linksaf richting
schuilhut.
m27 	 Rechtsaf.
m24 	 Rechtdoor (zandpad met fietspad oversteken) en oranje route volgen.
m50 	 Linksaf.
	
Rechtsaf, je komt nu op het Dagrecreatieterrein van Staatsbosbeheer. Aan het eind
van de parkeerplaats linksaf, je houdt het
grasveld aan je linkerhand.
m52 	 Rechtdoor.
m54 	 Linksaf, Oude Hellendoornseweg.
m53 	 Rechtsaf, Vossenweg.
m61 	 Rechtsaf, Vossenweg.
m60 	 Rechtsaf, je houdt de Canadese begraafplaats aan je rechterhand. Deze blauw - geel
- paarse route volgen.
m55 	 Rechtdoor en Oude Hellendoornseweg
oversteken.
finish TOP De Holterberg.
	

© 2013 salland.wandelweb.nl deze route is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, de uitgever is echter niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit fouten op deze routebeschrijving. opmerkingen? info@wandelweb.nl

