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Kunst bij Rustpunten in Salland
Op 11 Rustpunten in Salland zijn kunstwerken geplaatst om 
de waarde en de identiteit van de plek van het Rustpunt te 
versterken. Het wordt natuurkunst genoemd, waarbij de kun-
stenaar gebruik maakt van natuurlijk materiaal en/of spullen 
op het erf. De kunstenaar heeft samen met de Rustpunthou-
der een verhaal gemaakt dat diende als inspiratiebron voor 
het te maken kunstwerk. De resultaten zijn de moeite waard 
om een bezoek te brengen. Om u kennis te laten maken met 
een aantal kunstwerken op de Rustpunten is onderstaande 
fietsroute gemaakt, die u laat genieten van het Sallandse land, 
de Rustpunten en de kunstwerken.  
 

Fietsroute langs 
Kunst bij Rustpunten
 
Startpunt:  VVV/ANWB Raalte, 
   Varkensmarkt 8, 8102 EG Raalte 
Aantal km’s: 33/48 km
 
De route gaat langs de knooppunten van het fietsroutenet-
werk, u volgt de nummers. Af en toe wijkt u af van het fiets-
routenetwerk om een bezoek te brengen aan een Rustpunt 
en dan dient u de routebeschrijving te volgen. De letters in de 
routebeschrijving verwijzen naar een bezienswaardigheid die u 

Rustpunten in Salland

Na het oversteken van de grote weg, na 100 meter rechtsaf de 
Vidal de St. Germain weg op voor een bezoek aan Rustpunt ’t 
Eikelhofje. Na een bezoek aan het Eikelhofje terugfietsen en 
de weg vervolgen naar knooppunt 18.
[H] – 18 – 26 – [I]
Na knooppunt 26 richting knooppunt 49 fietsen maar aan het 
eind van het fietspad rechtsaf. Knapenveldsweg volgen tot 
Rustpunt Landwinkel de Knapenvelder. Na uw bezoek aan de 
Knapenvelder terugfietsen naar Knooppunt 26
[J] – 26 – 27 – 19 – 70 – 20  
Na knooppunt 20 niet linksaf richting knooppunt 29 fietsen 
maar even rechtdoor fietsen naar Rustpunt ’t Schippertie. 
Vervolgens weer terugfietsen naar knooppunt 20 en rechtsaf 
de weg vervolgen richting knooppunt 33
[K] – 20 – 33 
Bij knooppunt 33 gaat u linksaf de Lemelerweg op naar 
Rustpunt Paardenmelkerij Schanebroek. Na een bezoek aan 
de Paardenmelkerij weer terug naar knooppunt 33 waar u 
richting knooppunt 29 gaat.
[L] – 33 – [M] – 29 – [N] – 53 – [O] – 37 – 50 – 
Na knooppunt 50 richting knooppunt 49 fietsen tot u bij het 
eindpunt VVV/ANWB Raalte bent.

Routebeschrijving 33 km
Voor een korte route van 33 km fietst u na uw bezoek aan 
Rustpunt de Knapenvelder terug zoals u gekomen bent, maar 
vervolgt u de route naar knooppunt 49. Na knooppunt 49 
richting knooppunt 50 fietsen tot u bij het eindpunt VVV/
ANWB Raalte bent. 
 
Rustpunten en bezienswaardigheden op de route
[A]: Rustpunt Landgoed Groot Zwaaftink, Heetenseweg 26,  
 Heeten. 
 Het Landgoed Groot Zwaaftink bestaat uit een 
 karakteristieke oude Sallandse hoeve en weilanden,  
 bouwgronden en bossen.  
[B]:  Rustpunt SPELD in de Hooiberg, Overmeenweg 17A,  
 Heeten.  
 Rustpunt in de Hooiberg met boomgaard, vruchten-  
 en groentetuin en speeltuintje. Bij dit Rustpunt een  
 kunstwerk van 3 RVS piramides die staan voor de  
 drie vrijgezellen die hier vroeger woonden en voor  
 vroeger / heden / toekomst.
[C]:  De Hammerhof, Hammerweg 19, Raalte.
 Kleinschalig fruitbedrijf met wijngaard en imkerij waar  
 de lekkerste likeuren, wijn en mede wordt gemaakt van  
 al het lekkers uit eigen tuin. 
[D]:  Rustpunt Wijngaard de Landman, Tolhuisweg 17, Raalte
 Kleinschalige wijngaard met vier soorten druiven
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  waar de lekkerste wijn wordt geproduceerd.  
 Bij dit Rustpunt en het kunstwerk spiraal dat het  
 verhaal vertelt van de natuurlijke balans. Kijk naar  
 de lucht, het water, de wind en je ziet spiralen.
[E]:  Rustpunt ’t Evenbelt, Lageweg 5, Raalte
 Boerderij waar je in de maanden juni t/m augustus
 zelf aardbeien en bessen kunt plukken. 
 Tevens boerderij winkel. 
[F]:  Kasteel ’t Nijenhuis, ’t Nijenhuis 10, Heino
 Prachtige havezate met museum waarin o.a. een deel van  
 de omvangrijke en veelzijdige collectie van verzamelaar  
 Dirk Hannema tentoon wordt gesteld.  
[G]:  Rustpunt Zuz&Zo, Nieuwe Wetering 1, Lierderholthuis
 Zorgboerderij met biologische tuinen, verschillende  
 dieren en een winkeltje. Bij dit Rustpunt het 
 kunstwerk Nest boeket. Het werk bestaat uit 
 boekhouders van sisal die  een transparant gordijn  
 vormen en zo als parasol fungeren.
[H]:  Rustpunt ’t Eikelhofje, de Vidal de Sainte Germainweg 3,  
 Heino 
 Geniet van de weldadig rust in een bosrijke omgeving 
 grenzend aan landgoed ’t Reelaer. 
[I]:  Rustpunt Het Natuurlijk Huus, Hogebroeksweg 25, Raalte
 ‘t Natuurlijk Huus is een huis waar op een natuurlijke  
 manier wordt geleefd. Het rustpunt is ingericht midden 
 in een weiland. 
[J]:  Rustpunt Landwinkel de Knapenvelder, 
 Knapenveldsweg 29, Raalte 
 Zuivelboerderij waar de lekkerste zuivelproducten 
 worden gemaakt van de melk van de eigen koeien. 
 Tevens winkel met streekprodukten. 
[K]:  Rustpunt ’t Schippertie, Veenweg 8, Luttenberg
 Een oude Saksische boerderij uit 1800 met 
 Lourdesgrot, oudheidkamertje, authentieke 
 waterput, takkenbosoven, zelfgemaakte dranken,  
 biologische waterzuiveringsinstallatie en kelder. 
 Bij dit Rustpunt het kunstwerk “Vreemde Vogel”.
[L]:  Rustpunt Paardenmelkerij Schanebroek, Lemelerweg 64,  
 Luttenberg 
 Paardenmelkerij met boerderijwinkel waar niet 
 alleen de producten van de paardenmelk worden  
 verkocht maar ook een aantal streekproducten. 
 Bij dit Rustpunt het kunstwerk “On and On”. 
 Het straalt de waardering voor de paarden uit en 
 de cirkel van de kringloop die voortdurend in 
 beweging is.
[M]:  Klompenatelier Dijkman, Lemelerweg 22, Luttenberg
 Klompenatelier met heel veel verschillende soorten 
 klompen, tevens demonstraties klompenmaken. 
 In de winkel zijn naast de klompen heel veel leuke 
 geschenkartikelen verkrijgbaar. 
[N]:  Museum de Laarman, Butzelaarstraat 60, Luttenberg
 Museum over de landbouw in Salland, gehuisvest in 
 een voormalige maalderij.  
[O]:  Rustpunt Landerij Krukkert, Hellendoornseweg 57, 
 Luttenberg. 
 Voormalige boerderij met hoogstam fruitbomen 
 boomgaard. Als het fruit rijp is, is er gelegenheid om 
 het te proeven.

Salland telt momenteel ruim 60 Rustpunten. Een Rustpunt biedt de mogelijkheid voor een korte stop 
tijdens een wandeling of fietstocht in het buitengebied. Het bevindt zich bij een boerderij of mooi gelegen 
pand en is herkenbaar aan een bord met het Rustpunt logo. Er is gelegenheid om te zitten en om wat te 
drinken tegen een kleine vergoeding. Elk Rustpunt is voorzien van een oplaadpunt voor elektrische fietsen, 
een fietsreparatieset, een fietspomp en een toiletvoorziening. Voor meer informatie www.rustpunt.nu.
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op de route tegenkomt. 
 
Routebeschrijving 48 km
 
Met de rug naar de ingang van de VVV gaat u 
linksaf. Weg volgen naar knooppunt 50.
50 – [A] –  92 – 91 – [B] – 48 – 47 – [C]
Na knooppunt 47 weg volgen richting knooppunt 1, 
maar neem bij de grote doorgaande weg (N756) het 
fietspad rechtsaf en ga de eerste zandweg rechtsaf 
(Tolhuisweg) naar Rustpunt wijngaard de Landman. 
Vanaf Wijngaard de Landman terug fietsen naar de 
doorgaande weg (N756). Deze weg schuin over-
steken de Lageweg op. Hier komt u langs Rustpunt 
’t Evenbelt. Weg vervolgen en einde weg rechtsaf 
(Evenbelterweg) richting knooppunt 1
[D] – [E] – 01 – 16 – 24 – [F] – 25 – 42 
Na knooppunt 42 richting knooppunt 6 fietsen maar 
op T-splitsing linksaf (Nieuwe Wetering). U komt bij 
Rustpunt “Zuz&Zo”/Creijenscote. Vanaf dit Rustpunt 
terugfietsen naar Knooppunt 42 en vervolgens
richting knooppunt 17.
[G] – 17
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