
365 Dagen Hart van Overijssel Routes - Holterberg-Borkeldroute 48,5 km.* 
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1123946. 

RA = rechtsaf    LA = links af   RD  = rechtdoor 
 

Deze route wordt vooral gekenmerkt door zijn prachtige fietspaden, het spectaculaire vergezicht  bovenop de 
Sallandse Heuvelrug, de ruisende bossen en de uitgestrekte heidevelden. De glooiende, landschappen van Borkeld 
en Elsenerveld met sporen van bewoning die dateren van 4000 voor Christus. 
 
Vertrek bij Jan Stam fietsverhuur, Waagweg 7, en ga LA 
1. 1e kruising RA = Dorpsstraat 
2. Voor spoorviaduct rechts aanhouden, fietspad onder viaduct 
3. Op rotonde RA; Burg. V.d. Borchstraat – Raalterweg 
4. Buiten bebouwde kom 1e RA Helhuizerweg 
5. Weg volgen; na ruim 4 km. rechts aanhouden, fietspad nemen 
6. Einde fietspad rechtdoor Haarlerweg 
7. Na ongeveer 6 km. monument Onderduikershut 

Hier ziet u schuin rechts een gedenksteen en de onderduikershut (300 m. het bos inrijden) waar te zien is 
hoe een aantal onderduikers tijdens de oorlog ‘gehuisvest’ waren. 

                     
                     Gedenksteen             Onderduikershut     ‘Kasteel’ Palthe 
8. Bij gemeentegrens fietspad volgen, Van Heekweg en na plm. 8 km. ziet u rechts de toren van het jachtslot -

gebouwd in 1903- Kasteel Palthe. Het kasteel stond centraal in de bekende speelfilm ‘A bridge too far’ uit 1977.  
9. Bij paddestoelnr. 22143 RD 
10. Bij paddestoelnr. 20509/001 links aanhouden 
11. Bij verharde dwarsweg rechts aanhouden 
12. Molenweg ± 25 mtr. volgen en dan RA = Oude Deventerweg (fietspad) 

Let op: als u de Molenweg vervolgt komt u na 1 km. in Haarle. 2e Weg links (Kerkweg) is H.R. De 
Haarlerberg. Daar kunt u o.a. een kopje koffie drinken. 

13. Na RA slaan vindt u aan uw rechterhand (na plm. 11,5 km. fietsen): 
14. Informatieschuur De Pas van Natuurmonumenten. Van daar uit kunt u een uitstapje maken naar het kasteel 

“Palthe”  ± 1 km.  Geniet het laatste stuk al wandelend van het prachtige uitzicht en o.a. het oude badhuisje. 
Het kasteeltje is niet te bezichtigen. 

15. Oude Deventerweg vervolgen en dan het verharde fietspad RD volgen 
Links passeert u een bijenhotel, zie infobord. 

16. Bij kruising RD =  Bergweg Haarle.  
Bekijk bij het klimmen en het afdalen de prachtige panorama’s links en rechts! Een van de weinige plaatsen 
in Nederland waar vrijwel geen horizonvervuiling te zien is. 

17. Na ± 3 km verharde weg oversteken ( kijk goed uit!!) en fietspad vervolgen Schouwenburgweg 
18. Na ruim 16 km. LA fietspad nemen; Holterweg 
19. Na plm. 17 km. RA fietspad volgen, vóór Camping Noetselerberg; Bergleidingwegweg; bord Nijverdal 
20. Kruising RA Hexelerweg 
21. Plm.20 km. RA Beldmansweg 
22. T splitsing LA Blokkendijk 
23. Provinciale weg Nijverdal-Rijssen oversteken; Zunaweg; weg volgen 
24. Plm. 22 km. viersprong LA Zunaweg blijven volgen; over de Regge, fietspad rechts volgen 
25. Kruising RA Klokkendijk; weg volgen, spoorwegovergang 
26. T splitsing Rijssensestraat-Wierdensestraat RA paralelweg-fietspad  
27. Scherp LA fietstunnel onder rotonde, Wierdensestraat plm. 100 m. volgen  
28. LA Wierdensestraat oversteken>Pelmolenweg 

Aan uw linkerhand (LA Pelmolenpad inrijden) ligt de oude Pelmolen aan het riviertje de Regge, een 
bezoekje waard (zie foto onder) 

29. Pelmolenweg volgen-Weth. H.H. Korteboslaan (25 km.) 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1123946.


30. T splitsing Enterstraat: weg oversteken, LA fietspad 
31. 1e RA Burg. Knottenbeltlaan 
32. Rotonde oversteken, rechtdoor Burg. Knotenbeltlaan volgen; klim Rijsserberg 
33. Op de klim links Hotel Sallandse Heuvelrug  

                     
  Pelmolen       Hotel De Sallandse Heuvelrug   Ecoduct over de A1  

34. Weg volgen, afdaling. Links aanhouden, na bocht 1e fietspad LA  Oude Markeloseweg. Weg volgen 
35. Viaduct/ecoduct over de A1, plm. 31 km. (zie foto) 
36. Fietspad volgen (Oude Rijssenseweg)  

Na ± 200 m. links bij bankje: informatie over dit prachtige gebied.  
37. Plm. km. 32: paddenstoel nr. 70026/001 LA fietspad 
38. Plm. km. 33: fietspad RA volgen (vals plat omhoog) 
39. Verharde weg Diependaalseweg oversteken, Apenbergerweg (uitzichtpunt; zie foto onder) 
40. T splitsing RA Kemperweg 
41. U bent hier bij Herberg De Kemper www.herbergdekemper.nl. Heerlijk terras. 

           
    Uitzichtpunt Apenbergerweg    Herberg De Kemper 

42. Na De Kemper 1e RA Bovenbergweg 
In dit gebied staan diverse prachtige oude boerderijen 

43. Plm. 35 km.: LA Groningeresweg (klinkers) 
44. Na 500 m. RA fietspad Oude Rijssenseweg 
45. Plm. km. 36,5: links uitzichtpunt Friezenberg 

Rechts wandelpaal 241. Loopt  u hier eens naar boven en u zult versteld staan van het prachtige uitzicht.    

                     
46. Volg het fietspad verder; op de vijfsprong LA, door het klaphekje; grafheuvels 
47. Plm. 38 km.: uitzichtpunt Van Hei naar Wei 

                      
48. Door klaphek; rechtdoor/schuin rechts fietspad volgen 
49. Plm. 39,5: links uitzichtpunt op grafheuvel 

                     
50. Scherpe bocht naar links fietspad volgen 

../../Users/Theo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KCQUWA7J/www.herbergdekemper.nl


Even later ziet u links een diepe kuil. Vroeger, toen het grondwaterpeil nog hoog stond op de Borkeld werd 
er in deze kuil gezwommen door de kinderen uit Holten. 

51. Even verderop scherp LA (120 graden) 

           
     Zwemkuil   Scherp linksaf 

52. Fietspad volgen (rechts); bij Schaapskooi zandweg oversteken; links ziet u een labyrinth 

                    
53. Fietspad volgen (buigt rechts af) 
54. Plm. km. 41,5: T splitsing RA Borkeldweg; verharde weg 
55. Bij bruin bord van SBB De Borkeld LA. Parkeerplaats oversteken, tussen de hekken door.  

Hier is informatiecentrum ‘n Witten. Links daarvan staat een verbouwde hooiberg; toiletten. 

           
56. Na het bezoek aan de ’n Witten weer terug naar de plaats waar u binnengekomen bent en ga LA 
57. Op de brug over de rijksweg A1 kunt u zien dat deze snelweg een grote bocht maakt. Deze is zo aangelegd om de 

Jeneverbesstruiken te sparen. Borkeldweg wordt De Oplegger 
58. Over de A1 LA Kappertsweg 
59. Rechts-links Kappertsweg volgen (onverharde deel) 
60. Plm. 43 km. Kappertsweg>Postweg (verhard). Blijf de Postweg volgen, rechtdoor.  
61. Postweg wordt Pannenweg 

Aan uw rechterhand vindt u vakantiepark De Lindenberg. Hier kunt u een stop maken .  
Ook is hier Emaillemuseum ’t Kuyerhuus gevestigd, zeker een bezoek waard.  

62. Na scherpe bocht naar rechts en ANWB-paal nr. 60665 LA,  de provinciale weg oversteken en LA 
63. Eerste weg RA = Kwintenweg 
64. 2e zandweg RA = Julekesweg, fietspad rechts 
65. Na scherpe bocht naar links 1e weg RA = fietspad (klimmen!) 
66. Bij klinkerweg en stenen bankje (uitzichtpunt Zuurberg; foto) LA Sprengenweg 
67. Bij dwarsstraat RA Aalpolsweg 
68. 1e harde weg LA = Zandvoortspad. Deze gaat later over in half verharde weg 
69. Einde weg RA en direct weer LA = Boschkampstraat. 
70. Aan het einde van de straat RA en direct weer LA. (tussen bibliotheek, Tastoe en de kerk) 
71. U komt nu op de Smidsbelt. (Nijkamp en Tastoe hebben heerlijke koffie en ijs) 
72. Dorpsstraat oversteken.  Neem de route tussen Albert Heijn (rechts) en foto ten Velde (links), voor de HEMA 

langs = Zwarte pad 
73. U komt op de Stationsstraat en gaat RA. en u komt voor het station langs 
74. Met de bocht mee naar rechts en na ± 100 m. ziet u rechts Jan Stam fietsverhuur. 
 
Mocht u nog behoefte hebben om deze dag af te sluiten met een heerlijke maaltijd kunnen we u Hotel-Restaurant De 
Swarte Ruijter www.swarteruijter.nl van harte aanbevelen (1,5 km. vanaf het start-finishpunt). De gehele week 
geopend; http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1123946. 
 

 
Uitzicht Zuurberg 

http://www.swarteruijter.nl/
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1123946.


           
 
 
 
           Aanbevolen literatuur:  het boekje “DE BORKELD een natuurgebied om van te  
           houden” geschreven door Arie Langendoen. 
           Te koop bij boekhandel Heusinkveld in Holten ( naast foto ten Velde) 
 
 

 
* Kilometers kunnen afwijken als u hier en daar van de route afwijkt om punten te bezichtigen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


