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Voor de duidelijkheid
Om te zorgen dat iedereen van het gebied kan  

genieten, dient u rekening te houden met de vol-

gende gedragsregels:

•  Rijd alleen op de aangegeven ruiterpaden en  

openbare zandwegen.

•  Geef ruimte aan mederecreanten door rustig te 

passeren.

•  Toon respect voor de natuur en laat geen afval  

achter.

• Het paardrijden is op eigen risico.

Door bovenstaande regels kunnen ruiters van de  

Sallandse Heuvelrug gebruik blijven maken.

Beschadiging
Als u onderweg beschadiging aan route of de  

markering tegenkomt, kan dat worden gemeld bij het 

Bezoekerscentrum Sallandse Heuvelrug van  

Staatsbosbeheer in Nijverdal, T (0548) 61 27 11.



Zuidbroek

De Pas

Nijverdalse berg

Numendal

station

Holterberg

Te paard door het nationaal park
In Overijssel, tussen Ommen en Holten, ligt het 

prachtige natuurgebied de Sallandse Heuvelrug. Het 

gebied is een stuwwal uit de voorlaatste ijstijd en 

heeft daarom een zeer heuvelachtig karakter.

De Sallandse Heuvelrug heeft unieke natuurwaarden 

en om dat zo te houden is het zuidelijke deel inge-

steld als nationaal park. Zo kan men het natuurlijke 

gebied en het landschap met zijn planten en dieren 

zo goed mogelijk beschermen. Door de grote variatie 

in het landschap is het gebied voor veel verschillende 

vormen van recreatie aantrekkelijk. Om iedereen op 

de juiste wijze ervan te kunnen laten genieten, is er 

een groot aantal voorzieningen getroffen, waaronder 

ruiterroutes.

Ruiterroute
De Sallandse Heuvelrug  is door de afwisseling van 

bossen en uitgestrekte heidevelden in een glooiend 

landschap zeer geliefd bij ruiters, amazones en 

aanspanningen. Er zijn dan ook meerdere routes 

aangelegd, die ruiters in de gelegenheid stellen een 

tocht door het nationaal park te maken. 

Eén van de startpunten is op het dagrecreatieter-

rein, gelegen op de hoek van de Raalterweg en de 

Koordesweg in Holten. Dit terrein is voor een deel 

speciaal ingericht om te parkeren met een trailer en 

om uw paard uit te stallen in een daarvoor gemaakte 

paddock. Een grondwaterbron zorgt voor vers water. 

Andere startpunten zijn te vinden bij Haarle en 

Nijverdal. Daarnaast blijft er voor zowel ruiters als 

menners de gelegenheid om de openbare (zand)-

wegen in het gebied te gebruiken. Via 

deze openbare wegen kunnen de routes 

onderling met elkaar worden verbonden. 

Door het landelijke gebied, door de 

bossen en over de heidevelden van de 

Sallandse Heuvelrug kunt u vanaf de rug 

van uw paard genieten van een prachtige 

rit. 

Bewegwijzering
De startpunten van de routes zijn op het 

kaartje aangegeven. De routes zelf zijn 

gemarkeerd met onderstaand picto-

gram. De routes zijn in beide richtingen 

te rijden. 

Het is niet toegestaan buiten de aange-

geven ruiterpaden en openbare (zand)

wegen te paardrijden. Let daarbij op de 

onderstaande regelgevingborden:

Legenda
rondgaande ruiterroute

verbinding

verlenging

openbare (zand)wegen

Nijverdalse Bergweg / 

Holterbergweg

— 8 km

— 9 km

— 7,5 km


