
365 Dagen Hart van Overijssel Routes - Holterbergroute 24 km 
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1123873. 

RA = rechtsaf    LA = links af   RD  = rechtdoor 
 

Deze route wordt vooral gekenmerkt door zijn prachtige verharde fietspaden, het spectaculaire vergezicht  
bovenop de Sallandse Heuvelrug, de ruisende bossen en de uitgestrekte heidevelden.  
 
Vertrek bij Jan Stam fietsverhuur 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 5 km. monument Onderduikershut 
    Hier ziet u schuin rechts een gedenksteen en de onderduikershut 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: 
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. 

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

16. Na ± 3 km verharde weg oversteken ( kijk goed uit!!) en fietspad vervolgen Schouwenburgweg 
17. Na ruim 14 km. RA fietspad nemen; Holterweg 
18.  Na ruim 16 km. RA fietspad; blijven volgen wordt Oude Hellendoornseweg 
19. Na ruim 20 km. LA Wullenbergweg 
20. T kruising LA, na 200 m. vindt u links de: 

Canadese Begraafplaats en het bezoekerscentrum www.canadesebegraafplaatsholten.nl (april-oktober de hele 
week geopend, 10h00‐17h00) 

                     
               Bezoekerscentrum            Entree Canadese Begraafplaats    Natuurdiorama+entree Nat. Park 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1123873
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21. Fiets dezelfde weg terug (RA Wullenbergweg), op de kruising zandwegen rechtdoor tot de T splitsing:    
     Holterbergweg (kasseien). 
22. In dit gebied vindt u 3 horecagelegenheden: Het Losse Hoes, Woody’s en Buitengewoon Holten, waar u ook kunt      
     Midgetgolfen 
 U kunt ook een bezoek brengen aan het: 
 Natuurdiorama Holterberg. Bestaat dit jaar 75 jaar. 
23. Fiets terug naar de Wullenbergweg (RA) langs Buitengewoon Holten. Op kruising zandwegen RA 
 fietspad nemen; Oude Hellendoornseweg 
24. Na 200 m., aan uw rechterhand: mocht u nog behoefte hebben om deze dag af te sluiten met een 
 heerlijke maaltijd kunnen we u aanbevelen: 
 Hotel‐Restaurant De Swarte Ruijter www.swarteruijter.nl De gehele week geopend. 
 NB: houdt u er rekening mee dat de fietsen vóór 17h00 bij Jan Stam moeten worden ingeleverd. U 
 kunt natuurlijk ook eerst de fietsen inleveren en daarna naar De Swarte Ruijter terugkeren (zie foto onder) 
 Het terrein van De Swarte Ruijter is vanaf de achterzijde toegankelijk. Na uw eventuele stop kunt u 
 aan de achterzijde het terrein weer verlaten; 
25. RA fietspad Oude Hellendoornseweg 
26. Kruising zandwegen oversteken, fietspad volgen. 
 Let op: smal en afdaling! 
27. Beukenlaantje; een van de meest bijzondere weggetjes van Nederland. Metersdikke beuken 
 ‘begeleiden’ u tijdens de laatste kilometer richting Holten. 

                 
              De Swarte Ruijter   Beukenlaantje               
28. Scherpe bocht naar links volgen; spoorweg oversteken en u bereikt het eindpunt: Jan Stam Fietsverhuur. 
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