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De IJssel met haar natuurrijke uiterwaarden. Paarse heidevelden en een bosrijke Sallandse 
Heuvelrug. Het schitterende historische decor van de oude Hanzestad Deventer en de 
omliggende statige landgoederen. Salland, waar het leven goed en ongedwongen is. 
Waar ondernemers en inwoners hartelijk zijn en samen de schouders eronder zetten.

Salland is zo’n bestemming, waar je je fijn voelt en je het gevoel hebt echt  
op adem te komen. Het klopt er gewoon. Je kunt er heel goed verblijven.  
Het is voor jong en oud; voor mensen die willen relaxen, die fijn willen fietsen 
of wandelen in de natuur, voor mensen die graag willen genieten en lekker 
willen eten en voor kinderen die fijn buiten en binnen willen spelen…

Er zijn bijzondere plekken te ontdekken en veel mooie activiteiten te ondernemen.  
Speciaal voor 2020 hebben we een aantal tips geselecteerd:

• We vieren dit jaar 75 jaar vrijheid. Ook in Salland herdenken en vieren we dit samen. 
Met muziek, theater, herdenkingen, exposities. Graag wil ik wijzen op onze unieke 
Liberation Salland fietsroutes langs diverse luisterplekken. De routes zijn opgenomen 
in een mooi boekje met persoonlijke verhalen en verkrijgbaar bij de Tourist Info’s.  

• Het seizoen gaat rond de Pasen van start met het eten van de allereerste  
Sallandse asperges. Kom je ze ook proeven?

• In mei 2020 wordt een aantal nieuwe Slingerroutes gepresenteerd. Fietsrondjes die 
slingeren door het veelzijdige landschap. De routes, die het hele jaar rond te fietsen 
zijn, zijn onderscheidend vanwege de ontmoeting met Sallandse iconen & geheimen 
en de hartelijke en gastvrije locals! Door deze unieke (fiets-)ervaringen met het echte 
Sallandse leven raakt de fietser hopelijk #VerslingerdAanSalland en komt terug!

• Het is een must om de heide op de Sallandse Heuvelrug in bloei te zijn.  
In augustus worden onder de noemer “Paarse Loper” tal van activiteiten  
georganiseerd om de paarse heide te beleven.

• Tenslotte: de Sallander houdt van vieren, een feestje houden, gezelligheid. De 
evenementenkalender is goed gevuld: er zijn grote & aansprekende internationale 
evenementen maar ook tal van fijne kleine festivals. En met een breed aanbod 
aan bijzondere overnachtingslocaties hoef je na het feestje niet naar huis.  

Samen met onze gastvrije ondernemers en een fijn 
team mag ik het prachtige Salland promoten. 
Met onze verhalen in dit magazine en op 
onze website hopen we je te inspireren 
Salland te ontdekken. En als de tijd te 
kort is, kom je dan nog eens terug? 
We ontvangen je met open armen!

Hartelijke groeten uit Salland,

Tamara Toering, Salland Marketing

Tamara
Toering

Salland  
op social media   

Volg ons op social media. 
Zo blijf je op de hoogte 

van al het nieuws in Salland.
www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl

  insalland
  sallandnatuurlijkgastvrij

  sallandtourist
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Welkom in Salland!

Landgoed

Veerdienst

Legenda 
1    De IJssel
2    Kasteel het Nijenhuis
3    Infocentrum IJssel
4    IJssellinie
5    Hanzestad Deventer
6    Stöppelhaene, Ribs & Blues
7    Salland Aspergeland
8    Gastvrije Sallandse Horeca
9    Avonturenpark Hellendoorn

10    Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug
11    Buitencentrum Sallandse Heuvelrug
12    Canadese Begraafplaats Holten
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De IJssel behoort tot de mooiste rivieren van Nederland. De combinatie  
van stromend water, de uiterwaarden, de natuurgebieden, de gezellige drukte van 

zowel schepen als pleziervaart maakt de IJssel een toeristische trekker van formaat. 
Wij hebben de leukste tips, op en langs het water, voor je op een rijtje gezet.

4. Genieten op het water
 De IJssel ontdekken doe je natuurlijk het 

beste op de rivier zelf. Een ontspannen 
tocht met een rondvaartboot is een hele 
belevenis. Een groot aantal rederijen 
biedt je de gelegenheid om een tocht 
te maken. Of je nou een smakelijke 
lunchtocht of een romantische 
moonlight cruise wenst te maken,  
voor elk gezelschap bestaan 
programma’s op maat. Meer 
informatie hierover vind je op 

 www.visithanzesteden.nl 

5. Het informatiecentrum  
IJssel Den Nul

 In het informatiecentrum stromen 
informatie over natuur, water en 
cultuurhistorie bijeen. Dit is dé plek 
om de IJssel te ontdekken en te beleven 
door te voelen, laatjes te openen in de 
expositie, onderzoeken en knutselen 
in het seizoenslab en beleven in het 
gebied rondom het gebouw. Daarnaast 
kun je er genieten van een hapje en 
drankje terwijl je kinderen spelen op 
de drijfbrug of waterspeelplaats. 

 www.infocentrumijssel.nl 

en IJsselhoeven, prachtige molens, 
boomgaarden met hoogstamfruit, de 
hoogwatergeul, de oude steenfabriek 
Fortmond en natuurlijk de Duursche 
Waarden. De route is in een, voor 
fietsers zeer handzaam, klein 
boekwerkje paginagewijs beschreven. 
De boekjes kosten € 2,00 en zijn 
verkrijgbaar bij de informatiecentra en 
de toeristische informatiepunten van 
de gemeente Olst-Wijhe en Heerde. 

3. De historie van  
de Hanzesteden

 Aan de IJssel liggen 9 fraaie pareltjes, 
namelijk de Middeleeuwse Hanzesteden 
Hasselt, Kampen, Zwolle, Hattem, 
Deventer, Zutphen, Doesburg, Elburg 
en Harderwijk. Wanneer je in deze 
steden loopt zie je sporen van de 
roemrijke geschiedenis. Ga shoppen 
in oude straatjes, cultuur snuiven 
tussen monumentale panden en 
een lekker hapje eten op één van 
de gezellige pleinen. Wanneer je in 
Salland bent, mag een bezoek aan 
Deventer of Zwolle niet ontbreken. 

 www.visithanzesteden.nl 

1. Maak een wandeling 
 Rivierduinen, bloemrijke graslanden, 

wielen of doorbraakkolken, ruigtes 
en ooibossen; je vindt het allemaal 
rondom de IJssel. Het landschap is 
nooit hetzelfde. Achter elke bocht 
kom je een ander stukje mooie 
natuur tegen. De diversiteit van het 
landschap ervaar je het beste door 
een wandeling te maken door de 
Duursche Waarden bij Fortmond in 
de gemeente Olst-Wijhe. We raden 
aan om de ruige route (8 km) te 
lopen vanaf Infocentrum den Nul. 
Deze route is erg divers en voor zowel 
kinderen als volwassen erg mooi! Vind 
je 8 km te ver? Geen probleem! Want 
vanuit het Infocentrum zijn er diverse 
kortere wandelroutes uitgestippeld.

2. Fietsroute Rondje Pontje 
 Fiets de 65 km lange fietsroute Rondje 

Pontje en geniet van de pareltjes van 
Wijhe, Heerde en Olst. De IJssel vormt 
het natuurlijke middelpunt en de 
oversteek kan worden gemaakt bij de 
ponten van Wijhe en Olst. Onderweg 
zie je oude havezaten, landhuizen 
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van Nederland 
De mooiste rivier

6. De geheimen van de IJssellinie
 Verscholen in het bos van Landgoed 

de Haere in Olst liggen de bunkers en 
de kazematten die toebehoren aan 
één van de meest omvangrijke na-
oorlogse defensiewerken op Nederlands 
grondgebied: De IJssellinie. Een 
waterlinie uit de Koude Oorlog. Deze 
moest ons land beschermen tegen 
een mogelijke Russische invasie. Met 
het in werking zetten van het plan 
zou een 127 km lange en 3 tot 15 km 
brede strook land tussen Nijmegen en 
Kampen onder water worden gezet.  
De bunkers en het inlaatwerk zijn 
gerestaureerd en op open dagen of op 
aanvraag toegankelijk voor publiek.  

 www.ijssellinie.nl

7. Met je voeten in de IJssel 
 Staatsbosbeheer heeft 10 mooie 

locaties langs de IJssel uitgezocht 

van Nederland 
De mooiste rivier

die via een gemarkeerd paadje te 
bereiken zijn. Op de oever zijn grote 
zitstenen geplaatst waarvandaan je 
een prachtig uitzicht hebt over de 
IJssel. Hier kun je heerlijk wegdromen, 
genieten van het stromende water, 
het IJssellandschap en de rust. 
Staatsbosbeheer organiseert regelmatig 
activiteiten zoals vogelspotten en 
natuurwandelingen in de IJsselvallei.  

 www.staatsbosbeheer.nl/
natuurgebieden/ijsselvallei

8. Het uitzicht bij  
Steenfabriek Fortmond

 De IJssel van een ander perspectief 
bekijken, kan vanaf de uitzichttoren 
bij Steenfabriek Fortmond. Vanaf deze 
toren heb je een schitterend uitzicht 
over de IJssel en natuurgebied de 
Duursche Waarden. De restanten 
van de steenfabriek zijn nu een 

Rijksmonument. Tip; rond de 
steenfabriek is er een wandeling 
uitgezet en door het dichte ooibos 
loopt een Laarzenpad van 2.5 km lang. 

9. Natuurbeleving
 De IJssel is een uitstekende plek om 

de natuur te beleven. We hebben al 
aangegeven dat je er prachtig kunt 
fietsen en wandelen. Maar er worden 
ook diverse activiteiten georganiseerd 
rondom de IJssel. Maak bijvoorbeeld 
een wandeling met een natuurgids 
en leer alles over de flora en fauna 
of ga op pad met de boswachter van 
Staatsbosbeheer. Ook zijn er diverse 
observatiehutten. Hier vind je ze: 
vogelkijkhut Hengforderwaarden, 
uitkijktoren en vogelkijkhut Duursche 
Waarden, twee vogelkijkhutten 
Tichelgaten (Windesheim) en een 
kijkscherm Welsum-Katerstede.

Foto: Gijs Versteeg 

Tip: Fiets de 
IJsselbiënnale 

 De IJsselbiënnale is een 130 km 
lange internationale kunstroute 
die je leidt langs de mooiste 
plekjes van de IJsselvallei. 
Onderweg kun je 30 kunstwerken 
bewonderen die bijzondere 
plekken in het landschap 
uitlichten en over deze locaties 
en het landschap verhalen. De 
IJsselbiënnale vindt plaats van half 
juni t/m half september 2020. 

 www.ijsselbiennale.nl
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Landschap verandert. Door de tijd, door de seizoenen, of het klimaat.  
Maar wat als alles zo veel mogelijk hetzelfde kan blijven? “Behouden, beheren  

en beschermen”, dat doet Stichting IJssellandschap met het landschap  
volgens Jet Nieboer. “Maar ook ontwikkelen, zodat het meegaat met de tijd.”

simpelweg omdat de bovenverdieping 
moeilijk te verhuren bleek. “Het is hier boven 
nogal hokkerig en het is een monument waar 
je niet zomaar van alles in mag veranderen.” 
Dat leent zich dan weer perfect voor een 
kantoor, waar Jet zich bezighoudt met het 
‘aan de man’ brengen van het IJssellandschap. 
Dat gaat alle kanten op: de stichting 
onderhoudt bijvoorbeeld nauw contact met 
de pachters, veelal boeren. Maar ze verleidt 
ook streekgenoten en toeristen om naar 
buiten te gaan via wandel- en fietsroutes. 

“Er is ook veel veranderd in de loop der tijd”, 
zegt Jet. “Neem bijvoorbeeld de komst van 
het prikkeldraad. Vroeger gebruikten boeren 
nog meidoornheggen om hun weides af te 
scheiden. Maar met de komst van prikkeldraad 
werd dat allemaal weggehaald. Het was 
natuurlijk ook veel makkelijker met maaien 
of om land opnieuw in te delen.” Daardoor 
ging het landschap er anders uitzien. 

Meidoornhagen bij de IJssel
“Het landschap is eenzijdiger geworden. 
We doen ons best om dat wat er staat 
goed te onderhouden.” De stichting doet 
dat bijvoorbeeld bij Deventer. Wie van de 
Bolwerksmolen langs de IJssel in zuidelijke 
richting naar de snelweg A1 gaat, ziet daar die 

hulpbehoevenden werden opgevangen in 
gasthuizen, waar de zusters hen verzorgden. 
Bij gebrek aan goede medische zorg in die 
tijd kwam dat vooral neer op kaarsen branden 
en bidden. “Voor hun zielenrust: dat ze de 
garantie kregen dat ze naar de hemel gingen.”

Wie grond had of bijvoorbeeld een boerderij 
en geen opvolging, kon dit schenken aan de 
gasthuizen in ruil voor zorg tot aan hun dood. 
Mensen die dat deden werden kostkopers 
genoemd. Ze kochten hun ‘kostje’. Zo groeide 
het aantal bezittingen. En vandaar ook de 
verbinding tussen landerijen en zorg: tot 1986 
waren ze nauw met elkaar verbonden. Nu 
zijn ze gescheiden. Al zoeken IJssellandschap 
en Zorggroep Solis, ook voortgekomen uit de 
gasthuizen, elkaar nog weleens op, bijvoorbeeld 
voor wandelprojecten voor ouderen en 
het beweegprogramma voor mensen met 
dementie. “En zorg zit ook in ons DNA: zorg 
voor het land, voor de dieren en voor de mens, 
die door de natuur ook gezonder en fitter zijn.”

Werken in een kasteel
Jet, zelf geboren in het Sallandse Olst, werkt 
bij de landerijenstichting, gevestigd in het 
prachtige landgoed Kasteel de Haere ook in 
Olst  met op de benedenverdieping horeca 
(www.kasteeldehaere.nl). We zitten hier 

De historie van Salland is af te lezen aan 
het landschap. “De bolling in de enken 
bijvoorbeeld. Vroeger werd de mest uit de 
potstallen zo op de enken gegooid om zo de 
grond vruchtbaarder te maken. Het is dus 
gewoon mest dat zich heeft opgestapeld”, 
zegt Jet. En niet alleen de enken geven je een 
kijkje terug in de tijd. Zo staan er ook veel 
monumenten, waar nagenoeg niets aan is 
veranderd. Boerderijen zijn gemoderniseerd, 
maar hebben vaak grotendeels het exterieur 
van toen ze gebouwd zijn. “De lijnen en de 
vormen van toen zijn nog zeker te zien.”

Onder andere dankzij Stichting 
IJssellandschap. Of beter gezegd, de 
Verenigde Gestichten, de voorloper van 
IJssellandschap en ook Zorggroep Solis. En 
wanneer Jet ‘toen’ zegt, bedoelt ze tot wel 
750 jaar terug. Of 753 jaar eigenlijk, want het 
Heilige Geest Gasthuis ontstond al in 1267.

Huizen voor de zielenrust
In het Heilige Geestgasthuis in Deventer 
werden zieken, zwervers en reizigers 
opgevangen, vertelt Jet. De handelsstad 
herbergde toen al 5000 mensen, voor die 
tijd een plaats van behoorlijk formaat. Dat 
bracht bijvoorbeeld ook ziektes met zich mee, 
zoals de pest en lepra. De zieken en andere 

Interview:

Jet Nieboer
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lees je in het landschap’
‘Sallandse geschiedenis

‘ouderwetse’ meidoornhagen. Maar makkelijk 
is het niet, het onderhoud vergt tijd en 
moeite. “Het meeste van ons dagelijks werk 
bestaat ook uit bosbeheer en bijvoorbeeld 
het onderhoud van onze landgoederen.”

Naast het terugbrengen van oude kenmerken 
in het landschap, is het voor de stichting 
belangrijk om naar de toekomst te kijken. 
Hoe om te gaan met duurzame landbouw 
bijvoorbeeld. “Boeren en natuur, hoe 
combineer je dat? Het is essentieel om met 
elkaar in gesprek te gaan en te blijven en om 
samen te kijken naar de mogelijkheden.” 

Aanplant van eiken
Dat terugbrengen van de natuur gebeurt 
daar waar mogelijk. Zo heeft de stichting 
bij de Natuurderij Keizersrande (een 
kringloopboerderij), in het jubileumjaar 
meerdere eiken geplant op een perceel land. 
“De boerin vond het een goed idee, maar in 

de praktijk is het natuurlijk niet praktisch.  
Je moet er met het maaien omheen en de 
grond eronder is minder vruchtbaar omdat er 
minder licht komt.” De eiken hadden vroeger 
echter wel een functie: Ze waren de plek waar 
het vee onder kon schuilen of op een landgoed 
onderdeel van het landschapsontwerp. 

Voor boeren met een bomenrand langs hun 
akker, en waar dus minder opbrengst is,  heeft 
de stichting ook speciale bloemenmengsels. 
“Wie meedoet en het inzaait krijgt op die 
strook korting op de pacht. En het is echt een 
prachtig gezicht, al die kleuren, het verrijkt 
het landschap en dus de biodiversiteit. Veel 
van onze boeren doen daar aan mee.”

Fietsen door verhalen
Een belangrijke taak is om de stad met het 
land te verbinden. Jet is daarvoor begonnen 
met een verhalenproject, waarbij vrijwilligers 
verhalen ‘vangen’ uit het landschap. Die 

Wandel over de Schapenzandweg in Diepenveen. Hier zie je de in de 4e ijstijd 
ontstane rivierduinen van de IJssel waar Landgoed Nieuw Rande op gebouwd is.  

En drink daarna een ijskoud biertje bij Hotel Gaia (www.hotelgaia.nl).

Fiets van Wesepe richting Heeten (of vice versa natuurlijk) en beleef de prachtige   
Weseper Enk. Ontstaan in de laatste 6/7 eeuwen. En kampeer onderweg op 

natuurcamping Boxbergen (www.ijssellandschap.nl zoekwoord: natuurkampeerterreinen).

Maak een mountainbiketocht over de trails van landgoed de Oostermaet en geniet 
van het jachtlandgoed dat gesticht is door Abraham Capadose in de 20e eeuw.

En logeer in één van de historische jachthuizen (www.inhethuisvan.nl).

Zo ervaar je volgens Jet het echte IJssellandschap
Zie voor alle landgoederen van IJssellandschap:  www.ijssellandschap.nl

lees je in het landschap’
‘Sallandse geschiedenis

verhalen worden gekoppeld aan een 
fietsroute, die vanaf juni beschikbaar is. “Maar 
wie ervoor openstaat, kan zelf ook al verhalen 
vangen”, zegt Jet. “Met een beetje doorvragen 
vertelt de Sallander graag.” En wat je dan ook 
kunt verwachten? “Sallandse humor. Die is 
nuchter en vol met taalkundige grapjes.” Dus 
luister maar eens goed naar de Sallanders 
om je heen. Wie nieuwsgierig is naar de 
routes kan kijken op www.ijssellandschap.nl 

Het belang van de stichting lijkt in die zin na 
753 jaar alleen maar groter te zijn geworden. 
Ze vormt de verbinding tussen stad en 
platteland. Zodat stedelingen en dorpelingen 
naar het Sallandse land worden gezogen 
en waarderen wat er om hen heen is. “Er is 
hier een enorm potentieel en een enorme 
liefde voor het land. We doen ons best om 
dat ten positieve te keren voor de toekomst. 
En wat we terugkrijgen van Sallanders 
is louter positief. Dat meen ik echt.”
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OOK GRATIS SPELEN
IN DE GROOTSTE SPEELTUIN 

VAN OVERIJSSEL?*
FLIEREFLUITERRAALTE.NL/GRATIS

De Flierefluiter  |  Raarhoeksweg 49  |  8102 SZ Raalte  |  0572357756  |  info@flierefluiterraalte.nl  |  www.flierefluiterraalte.nl

* GELDIG T/M 1 DECEMBER 2020

KNIP MIJ UIT EN NEEM ME MEE! 

GRATIS ENTREE!
GELDIG T/M 1 DECEMBER 2020 - GRATIS ENTREE 

VOOR ÉÉN PERSOON ZOLANG JE MET Z’N 4EN KOMT!*

*ZIE VOORWAARDEN: FLIEREFLUITERRAALTE.NL/GRATIS
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in Salland
Kinderpret  
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dingen tegen om op te klimmen, te 
klauteren en te schommelen. Leuk voor 
ouders die in het bos willen wandelen 
en kinderen die lekker willen spelen. 
www.sallandseheuvelrug.nl 

Infocentrum Den Nul 
Ontdek van alles over rivier de IJssel bij 
infocentrum Den Nul. Vaar tussen april 
en oktober met de kozakkenveer mee 
over het water of doe mee aan één van 
de vele activiteiten die er georganiseerd 
worden. Een erg leerzaam uitje! 
www.infocentrumijssel.nl

Natuurmuseum Holterberg 
Op de top van de Holterberg staat het 
natuurmuseum met zijn levensgrote 
diorama’s waarin je oog in oog staat 
met meer dan 1000 dieren! Loop 
kriskras door het museum, door het bos 
van Daantje Das en doe mee met de 
speurtocht. Leuk voor jong en oud! 
www.museumholterberg.nl

uitdagingen voor een dag plezier. Er is een 
speelschuur die bestaat uit drie etages 
(ruim 2500 m2), een kinderboerderij 
met een verwarmde knuffelschuur, een 
springkussenzolder, een spiksplinternieuwe 
indoor-zandbak en een buiten-crossbaan. 
www.flierefluiterraalte.nl 

Kinderboerderij 
Dondertman, Holten
Hier vind je veel dieren. Van kippen, varkens 
en geiten tot konijnen en cavia’s. Knuffel hier 
met cavia’s en konijnen in het knuffelhuis. 
Ook is er een knuffelweide waar je schapen 
en geiten aait. En er is een speelweide met 
speelelementen voor diverse leeftijden, 
zoals veerbeestjes, diverse schommels, een 
kabelbaan en zelfs een overdekte glijbaan. 
www.kb-dondertman.nl

De Ulebelt, Deventer
Op de Ulebelt knuffel je niet alleen met de 
dieren, maar leer je er ook nog van alles 
over! Wist je bijvoorbeeld dat de geitjes 
het super fijn vinden om geaaid te worden, 
behalve als ze aan het eten zijn? De Ulebelt 
heeft twee grote natuurspeeltuinen waar 
kinderen worden uitgedaagd om te spelen. 
www.ulebelt.nl

Speelbos Buitencentrum 
Nijverdal
Ontdek de natuur in het speelbos. 
Tijdens het wandelen door het bos volg 
je de eekhoorns en kom je allerlei leuke 

in Salland
Kinderpret 

Sport- en belevingscentrum 
De Scheg, Deventer

In Salland vind je genoeg leuke kinderuitjes. Maak een ritje in de achtbaan, ga op 
ontdekkingstocht in een museum en knuffel met dieren bij een kinderboerderij. 

Onderstaand hebben we de leukste uitjes voor je op een rijtje gezet.

Avonturenpark Hellendoorn 
Verscholen tussen de bossen ligt het 
gezelligste familiepretpark van Nederland, 
Avonturenpark Hellendoorn. Dankzij de 
gemoedelijke sfeer, korte wachtrijen en kleine 
afstanden tussen de attracties is dit hét park 
voor alle leeftijden. Je vindt er achtbanen, 
zweefmolens en diverse waterattracties. 
www.avonturenpark.nl

Dinoland Zwolle
Van TRex tot Triceratops: je kunt meer dan 
100 dinosaurussen in Dinoland bewonderen. 
Kinderen van 4 tot 14 jaar leren hier alles 
over de dino’s en kunnen daarnaast tal 
van activiteiten ondernemen. Dinoland is 
ideaal voor een dagje uit met je gezin.
 www.dinoland.nl

Sport- en belevingscentrum 
De Scheg, Deventer
Beleef een onvergetelijke dag bij Sport- en 
Belevingscentrum De Scheg in Deventer. 
Hier vind je een overdekt zwembad met 
wildwaterbaan en glijbanen. Maar ook een 
overdekte kunstijsbaan, diverse sporthallen, 
squash- en skelterbanen, kabelbanen, diverse 
horecagelegenheden en nog veel meer!  
www.sportbedrijfdeventer.nl/descheg

Flierefluiter Raalte, grootste 
speeltuin van Overijssel        
De Flierefluiter ligt midden tussen de 
boerderijen en bossen. Met meer dan 
40 speeltoestellen zijn er hier genoeg 

Zwembaden
•  Zwembad de Loöermark – Bathmen 
•  De Scheg – Deventer
•  Zwembad Tijenraan – Raalte
•  Zwembad de Tippe – Heino 
•  Het Ravijn – Nijverdal 
•  Zwembad de Welters – Wijhe
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Elk jaar komen actieve natuurliefhebbers naar dit grootste 
aaneengesloten droge heidegebied van Noordwest-Europa om te 
genieten van het dynamisch landschap, de prachtige vergezichten  
en de Sallandse gastvrijheid. 

Wist je dat de Sallandse Heuvelrug in  
Overijssel uit maar liefst 26 bergen bestaat?  
Het zijn niet de hoogste ‘bergen’ van Nederland,  
maar ze bieden wel volop uitdaging voor  
wandelaars, fietsers, hardlopers en vele 
andere buitensportactiviteiten. 

Nationaal Park 
Sallandse Heuvelrug

Foto: Ronald Jansen



13

Heuvelrug 
Sallandse 

Bergen vol beleving

De Sallandse Heuvelrug en haar omgeving is bij 
veel natuurliefhebbers en buitensporters in trek. 
Hier beleef je de interactie tussen mens en natuur 
in optima forma. Ontdek het gebied te voet, op de 
(race)fiets of mountainbike of doe mee aan een 
buitensportevenement. Ben je wat minder goed te voet? 
Dan is de Heideslak een goed alternatief om het park 
te verkennen. Dit is een elektrokar voor zeven personen 
die door enthousiaste vrijwilligers bediend wordt.  

www.sallandseheuvelrug.nl

Actieve natuurbeleving 

13
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Voor de meeste bezoekers begint een bezoek aan de Sallandse Heuvelrug met een 
gastvrij onthaal bij één van de bezoekerscentra. Hier vind je informatie over het gebied, 

starten de wandel- en fietsroutes en je kunt er terecht voor een lekkere versnapering.

Begin bij het Buitencentrum in Nijverdal
Centraal gelegen op de Sallandse Heuvelrug ligt het 
Buitencentrum van Staatsbosbeheer. Naast kennis opdoen 
over het gebied kun je hier de indrukwekkende koepel en het 
Planetarium van de Sterrenwacht Hellendoorn bezoeken. Niet 
voor niets heet dit het Theater van de Kosmos. Tevens is er een 
sfeervolle horecagelegenheid waar je heerlijk kunt vertoeven. 
Vanuit het Buitencentrum begin je je ontdekkingsreis over 
de Sallandse Heuvelrug. Er starten diverse wandel- en 
fietsroutes. Het Speelbospad is voor kinderen een aanrader. 
Lekker klauteren, schommelen en slingeren in het bos!

Bezoek het Holterbergplein 
De Holterberg is de bekendste berg van de Sallandse Heuvelrug. 
Bovenop de berg vind je het gezellige Holterbergplein met 
verschillende horecagelegenheden, midgetgolf en het 
educatieve speel- en leerbos van Daantje Das. Hier kunnen 

kinderen heerlijk spelen in het bos. Aan het Holterbergplein 
ligt ook het Natuurmuseum Holterberg. Dit museum geeft 
een uniek beeld van dieren in authentieke diorama’s en is een 
informatiepunt van het Nationaal Park. Even verderop ligt de 
Canadese Begraafplaats met het nieuwe informatiecentrum.

Beleef ‘Erve de Pas’
Op dit erf hebben Natuurmonumenten en Herberg de Pas 
een geweldige ontmoetingsplek gecreëerd. Erve de Pas is 
schitterend gelegen aan de rand van de Sallandse Heuvelrug. 
Op het erf vind je Herberg de Pas waar je kunt genieten 
van heerlijke streekgerechten, een informatieschuur van 
Natuurmonumenten, Speelnatuur van OERR en het is een 
ideaal startpunt voor een natuurtocht op de Sprengenberg. 
Op de Sprengenberg geniet je van bossen, heide, 
vergezichten, het landgoed met statige lanen, rododendrons 
en niet te vergeten de sprookjesachtige Palthetoren.

1

2

3

14



15

Mei - juni: Lentekriebels 
Het hele jaar door is de Sallandse Heuvelrug schitterend om te wandelen en te  
fietsen. In het voorjaar komt alles weer tot leven. De bossen kleuren mooi groen,  
de vogels fluiten en er worden diverse activiteiten georganiseerd om  
de Sallandse Heuvelrug te ontdekken.

Eind augustus-september: De Paarse Loper
Eind augustus verandert Nationaal Park Sallandse Heuvelrug elk jaar weer in een 
prachtige paarse zee van bloeiende heide. Om van dit schouwspel te kunnen genieten 
worden er van half augustus tot begin september allerlei activiteiten georganiseerd.
De Paarse Loper wordt als het ware voor je uitgerold. www.paarseloper.nl

Oktober: Herfstparadijs
Vlak nadat de Paarse Loper opgerold is, verandert de Sallandse Heuvelrug in een  
goud-geel-bruin herfstparadijs. De ideale tijd om erop uit te rekken met de kinderen, een 
stevige wandeling te maken of prachtige plaatjes te schieten van dit fotogenieke gebied.  

Beleef de seizoenen

Meer informatie
Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug 
heeft zoveel te bieden... dat past niet 
op een paar pagina’s. Wil je meer 
weten over wat er allemaal te doen 
en te beleven valt, kijk dan op:
www.sallandseheuvelrug.nl 
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Nijverdal en Holten. Het gebied 
strekt zich uit van de Lemelerberg 
bij Ommen tot aan natuurgebied 
de Borkeld tussen Holten en 
Markelo én vanaf het Wierdense 
Veld tot aan het natuurgebied 
Luttenberg bij Luttenberg. Ook het 
Twents Reggedal maakt onderdeel 
uit van dit heuvelruglandschap 
en biedt samen met de andere 
gebieden bergen vol beleving.    

 Op dierentocht
 Reeën, vossen, dassen. Ze zijn 

allemaal te vinden op de Sallandse 
Heuvelrug. In dit gebied broeden 
bijna tachtig verschillende 
soorten vogels, bevindt zich de 
laatste populatie korhoenders en 
schieten hagedissen, salamanders 
en kikkers over de paden. 

 Uitkijkpunten
 Op de Sallandse Heuvelrug heb je 

uitkijkpunten vanwaar je een schitterend 
uitzicht hebt. Wandel naar de 
Noetselerberg of Holterberg. Bij heldere 
dagen heb je hier tot 40 km zicht!

 Op stap met de  
boswachter of natuurgids

 Ga mee met een wandeling onder leiding 
van een boswachter van Staatsbosbeheer 
of een natuurgids van Natuurmuseum 
Holterberg of Natuurmonumenten. 
Zij leiden je langs de mooiste plekjes, 
vertellen de lokale verhalen én als 
je geluk hebt kom je onderweg nog 
verschillende diersoorten tegen. 

 Ontdek de flanken
 De Sallandse Heuvelrug is groter dan 

het oorspronkelijk Nationale Park tussen 

Eropuit

Foto: Ronald Jansen

Tip 
Koop de Fiets- en 

mountainbikekaart 
Sallandse Heuvelrug 

bij de VVV’s of Tourist 
Info’s in Salland.2

3

4

1
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Je vindt groepsaccommodatie Erve Bloeme 
in het hart van het oergezellige Overijssel. 
Hier kun je met groepen van 15 t/m 30 per-
sonen comfortabel en sfeervol slapen, eten, 
drinken, uitrusten, sporten, spelen en nog 

veel meer.

www.ervebloeme.nl

In het hart van Overijssel, op de rand van 
Twente en Salland, vindt u de bed and 

breakfast van Heanigan. Aan de rand van 
het karakteristieke Sallandse dorp Haarle 
kunt u overnachten in prachtige, landelijk 

ingerichte kamers van 2 tot 4 personen.

www.bedandbreakfastheanigan.nl

Onderdeel van:

Het dorp ligt in een landelijke omgeving met haar groene weiden en ingezaaide akkers.  
Overal zie je de authentieke Sallandse boerderijen.  

Eindeloze vergezichten worden afgewisseld door beschut gelegen weilanden.

Haarle: een lust voor het oog!

De mooie omgeving
 〉〉	Gelegen	op	loopafstand	van	de	Haarlerberg	en	de	Holterberg
 〉〉	Schitterend	natuurgebied	met	uitgestrekte	heidevelden,	waar	

de	korhoenders	nog	vrij	rondlopen
 〉〉	Gratis	wandel-	en	fietsroutes	|	Fietsenstalling		|	Huurfietsen
 〉〉	Ruime	parkeergelegenheid

Het gezellige hotel
 〉〉	17	tweepersoonskamers
 〉〉	Goede	keuken
 〉〉	In	ons	à	la	carte-restaurant	gebruiken	wij	uitsluitend	rundvlees	

van	de	“Limousin”
 〉〉	Alle	kamers	hebben	een	eigen	douche	en	toilet
 〉〉	Goed	toegankelijk	voor	minder	validen
 〉〉	Voor	mensen	die	van	“warmte”	en	gezelligheid	houden

Hotel- Restaurant De Haarlerberg [Familie A. Tijs] 

Kerkweg	18			||		7448	AD	Haarle		||		T	0548	-	595254
www.haarlerberg.nl		||		info@haarlerberg.nl

Hotel-Restaurant	De	Haarlerberg	***	
www.haarlerberg.nl		

	Folder	op	aanvraag

Uitgeroepen tot: 
Hotel van de maand! 
door anWB.
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het Reggedal
Ervaar

Aan de oostzijde van de Sallandse Heuvelrug ligt het verrassend mooie Reggedal. Door 
een reeks van herstelprojecten biedt het Reggedal talloze mogelijkheden voor een heerlijk 

dagje fietsen of wandelen. Ook vanaf de Regge zelf kun je de omgeving op verschillende 
manieren beleven: per kano, in een fluisterbootje en met de Enterse Zomp. Voor liefhebbers 

van de vissport biedt de Regge mooie visstekken. Vogelaars komen speciaal naar de Regge 
voor het spotten van de ijsvogel. In het Infopunt Twents Reggedal kun je hierover allerlei 

informatie vinden. Het informatiepunt is gevestigd in Pelmolen ter Horst in Rijssen. 

5. Rondje Regge & Heuvelrug  
– vijf dagen fietsplezier

 Wil je het gebied meerdere dagen met de 
fiets beleven? Boek dan het Rondje Regge & 
Heuvelrug. Dit is een complete fietsvakantie 
inclusief vier overnachtingen, vier keer diner 
bij de overnachtingslocaties en bagage 
nabrengservice. Voor elke dag is er een 
bewegwijzerde fietsroute uitgezet en je 
ontvangt een routeboekje met toeristische 
informatie. Voor de prijs en meer informatie 
over de fietsvakantie: www.rondjeregge.nl 

3. Bezoek Pelmolen ter Horst
 Aan de Regge bij Rijssen staat een 

achtkantige stellingmolen op schuur: 
Pelmolen ter Horst. Wanneer je de 
molen bij gunstige wind bezoekt, kun 
je de olieslagerij volop in werking zien. 
De geur van warm lijnzaad komt je bij 
binnenkomst tegemoet. Bij de Pelmolen 
vind je ook Informatiepunt Twents 
Reggedal. Vanaf daar kan er een leuke 
culturele wandeling gelopen worden. 

4. Vaar over de Regge
 Ga met een kano of fluisterboot 

de Regge op. Zo ontdek je het 
prachtige Reggedal vanaf het water. 
Doordat de fluisterbootjes met een 
elektromotor worden aangedreven 
hoor je alleen het kabbelende water, 
een loeiende koe en de natuurlijk 
de vogels. Heerlijk rustgevend! 

1. Stap aan boord
 De Regge is door de eeuwen heen 

bevaren door Enterse zompen, 
platbodems die aan weinig water 
genoeg hadden. In de zomer zijn er 
vaartochten met de Zomp vanaf de 
Pelmolen in Rijssen en het botenhuis 
De Schuttevaer in Hellendoorn. 

2. Ontdek Landgoed 
Schuilenburg

 Havezate Schuilenburg heeft als 
voormalige ‘Grenswacht van het 
Oosten’ een rijke geschiedenis. Van 
het landgoed zijn niet alleen de 
verhalen, maar ook de contouren 
van de gracht en de wagenschuur 
bewaard gebleven. Vanuit Landgoed 
Schuilenburg ontdek je met een 
fluisterboot de Regge of maak 
je een prachtige wandeling. 

Tips
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Canadese Begraafplaats 
Holten
For all generations
De Canadese Begraafplaats in Holten 
is een plek voor bezinning. Hier 
worden slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog herdacht. In het 
voorjaar van 2020 opent het volledig 
vernieuwde informatiecentrum 
haar deuren weer voor bezoekers. 

Kinderboerderij Dondertman
De leukste kinderboerderij  
van Overijssel
Deze super leuke kinderboerderij 
in Holten is al meerdere jaren door 
de leden van de ANWB uitgekozen 
tot leukste uitje van Overijssel. 

Bezoek de Holterberg
De Holterberg is de bekendste 
berg van Nationaal Park Sallandse 
Heuvelrug. Bovenop de Holterberg 
vind je het gezellige Holterbergplein 
met o.a. midgetgolf en verschillende 
horecagelegenheden. 

Tip: Wandel vanaf het Holterbergplein 
naar het uitzichtpunt Holterberg. 

Natuurmuseum Holterberg
Ontdek, beleef en bewonder
Natuurmuseum Holterberg heeft één 
van de grootste collecties opgezette 
Europese diersoorten van Nederland, 
prachtige diorama’s en voor de 
kinderen het Bos van Daantje Das. 

Fietsdorp Holten

Ga toch fietsen
Holten staat bekend als fietsdorp en toeristen 
komen speciaal hier naartoe om de regio’s 
Salland, Twente en zelfs de Achterhoek te 
ontdekken. Onder wielrenners is de Holterberg 
favoriet met de Motie- en de Toeristenweg. 

Tip 
De fiets- en 

mountainbikekaart van  
de Sallandse Heuvelrug  

is ideaal om de  
omgeving te  
verkennen. 
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Beleef
je samen

Rijssen-Holten 

Avontuurlijk 
Natuurlijk 

Rijssen-Holten

Winkelstad Rijssen

Net even anders
Winkelstraten lijken tegenwoordig steeds 
meer op elkaar. Rijssen doet daar gelukkig 
niet aan mee, want in deze Twentse 
stad zijn er lokale winkels in overvloed. 
Wel zo leuk en net even anders. 

Tip: Kom winkelen tijdens één van 
de speciale koopzaterdagen. 

Lommerdmarkten
Rommelmarkten in de zomervakantie
Jaarlijks worden er in Rijssen maar liefst 
vijf lommerdmarkten in de zomervakantie 
georganiseerd. Op deze dagen kunnen 
kinderen én volwassenen gebruikte goederen 
en spulletjes verkopen. In 2020 zijn de 
Lommerdmarkten op: 16, 23 en 30 juli én op 
6 en 13 augustus in het centrum van Rijssen. 

Ontdek de culturele driehoek
Net buiten het centrum van Rijssen vind je 
de ‘culturele driehoek’ van deze voormalige 
Hanzestad. Een korte wandelroute voor jong 
en oud(er) verbindt Parkgebouw Rijssen, 

Pelmolen ter Horst en kasteel De Oosterhof 
met elkaar. De route is leuk te combineren 
met een bezoek aan één van de musea en 
een gratis roofvogelshow in het Volkspark.

Tip: De wandelkaart is gratis verkrijgbaar 
bij de touristinfo’s van Rijssen-Holten.

Roofvogelshows in het Volkspark
Het gehele jaar worden er op woensdagen 
roofvogelshows gegeven in het ruim 
honderdjaar oude Volkspark. De shows 
beginnen om 14.00 uur tegenover 
kinderboerderij Eigen Erf in Rijssen en  
zijn gratis toegankelijk. 

Meer info online 
Voor meer informatie  
over Rijssen-Holten, 

 de locaties op deze pagina 
en de agenda ga naar:    

www.beleefrijssenholten.nl



...
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Gelegen in de prachtige natuur van de Sallandse Heuvelrug en het Reggedal kun  
je in de gemeente Hellendoorn volop genieten van fietsen, wandelen, outdoor en veel 

(topsport) evenementen. Natuurlijk Avontuurlijk is daarom niet voor niks onze slogan.

Tip 2 Memory Vrijheidsmuseum
In het vernieuwde Memory 
Vrijheidsmuseum in Nijverdal 
beleef je stap voor stap de Tweede 
Wereldoorlog vanaf de opkomst van het 
Nationaalsocialisme in Duitsland tot en 
met de bevrijding van Nederland. Als 
bezoeker ervaar je met al je zintuigen 
het verschil tussen oorlog en vrede.

Tip 3 Hellendoorn bruist
Het hele jaar door bruist het van 
de evenementen! Het is bikkelen 

vaartochtje over de Regge. Voel de wind 
door je haren en de zon op je wangen.

Tip 1 Warm welkom
Begin met een bezoek aan één van onze 
Tourist Info’s in het Gerrit Valk’s Bakkerij- 
en IJsmuseum in Hellendoorn of in het 
centrum van Nijverdal. Daar ontvang je 
naast een hartelijke ontvangst, leuke tips 
voor een dagje uit en een goed gevulde 
informatiemap met onder andere 
een fietsroute, UIT-agenda en leuke 
aanbiedingen van musea en winkels. 

Tip 
Op zoek naar 

meer informatie? 
Neem een kijkje op 

www.visithellendoorn.nl 

We nodigen je uit om na alle inspanningen 
op de Sallandse Heuvelrug te ontspannen 
op een terrasje in Nijverdal. Met de 
opgedane energie is het gezellig 
rondstruinen bij de charmante winkeltjes. 
Of ga cultuur snuiven in het historische 
centrum van Hellendoorn. Oude 
ambachten, de geschiedenis van ijs en een 
dorpswandeling brengen je even terug 
in de tijd. Voordat je je smaakpapillen 
verwent in één van de restaurants of een 
knusse bistro, kun je nog even in een 
kano stappen of neem de zomp voor een 



21

Natuurlijk 
Avontuurlijk 

Hellendoorn 

Avontuurlijk 
Natuurlijk 

Hellendoorn 

geblazen bij de Strongmanrun en 
Strongsisterrun, hét evenement voor 
stoere mannen en vrouwen. De Salland 
Trail en de Goldrush Survivalrace 
trekken topsporters uit het hele land 
naar Hellendoorn en Nijverdal. Het 
alom bekende evenement Dauwpop, 
met elk jaar weer een spectaculaire 
line-up trekt al vele jaren duizenden 
mensen en in de herfstvakantie nemen 
de heksen het dorp Hellendoorn in hun 
bezit. In de maand december is het 
genieten op de schaatsbaan, met een 

tipi waar je je kunt opwarmen bij het 
knapperend haardvuur. Dit is slechts 
een greep uit de talloze evenementen 
die zeker een bezoekje waard zijn. 

Tip 4 Kinderpret
Voor de kleintjes is er van alles te 
beleven. Lekker rennen en klimmen in 
het Speelbos of op onderzoek uitgaan 
in het Buitencentrum Sallandse 
Heuvelrug. Natuurlijk mag ook het 
Avonturenpark Hellendoorn met zijn 
geweldige attracties niet ontbreken. 

Lekker binnen of buiten zwemmen 
kan in Het Ravijn. En wat te denken 
van ZINema, de bioscoop waar je 
kinderen de nieuwste films kunnen 
bekijken. De wat oudere kinderen 
kunnen zich uitleven met het bouwen 
van een vlot of kanoën op de Regge, 
klimmen in het klimpark, racen op de 
kartbaan of een potje lasergamen. 

Hellendoorn heeft voor iedereen 
alle ingrediënten voor een vakantie 
of een gezellig dagje uit.
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Lemelerweg 22, Luttenberg

Tel.: 0572 301248 - www.klompen.nl 
NEDERLANDS KAMPIOEN AMBACHTELIJK KLOMPEN MAKEN

-  Grootste klompenmozaiek
‘de Nachtwacht op klompen’

-  Demonstraties ambachtelijk 
klompen maken

- Cadeau- en souvenirwinkel

AMBACHT 
ONTMOET 
KUNST

DIJKMANKLOMPENWOODENSHOEMAKER

De Huttert
Familie Rensen
Nieuwe Twentseweg 3
8105 SE Luttenberg

T    0572-301274
E    info@dehuttert.nl
W  www.dehuttert.nlcamping

vakantiewoningen
theeschenkerij
bed & breakfast

Butzelaarstraat 27, 8105 AP Luttenberg
0572 301837  |  info@zaalspoolder.nl  |  www.zaalspoolder.nl

ER IS ALTIJD EEN REDEN VOOR EEN FEESTJE!

Vakantiepark De Luttenberg is een mooi en 
kindvriendelijk vakantiepark, gelegen aan de voet van 
de Sallandse Heuvelrug.

• ANWB Top camping 2017
• Ruime comfort kampeerplaatsen
• Chalets vanaf 4 tot 6 personen
• Landelijke ligging met vele 

wandel- en fietsmogelijkheden
• Binnen- en buitenzwembad

• Wellness 
• Animatie in vakantieperiodes
• Vele gratis faciliteiten, zoals 

douchen, wifi en tennis
• Kampeerarrangementen
• En nog veel meer...

Vakantiepark De Luttenberg
Heuvelweg 9 | 8105 SZ Luttenberg
0572 - 301405 | receptie@luttenberg.nl
www.luttenberg.nl

Elke dag een 
vakantiedag!

Vakantiepark De Luttenberg is een mooi en 
kindvriendelijk vakantiepark, gelegen aan de voet van 
de Sallandse Heuvelrug.

• ANWB Top camping 2017
• Ruime comfort kampeerplaatsen
• Chalets vanaf 4 tot 6 personen
• Landelijke ligging met vele 

wandel- en fietsmogelijkheden
• Binnen- en buitenzwembad

• Wellness 
• Animatie in vakantieperiodes
• Vele gratis faciliteiten, zoals 

douchen, wifi en tennis
• Kampeerarrangementen
• En nog veel meer...

Vakantiepark De Luttenberg
Heuvelweg 9 | 8105 SZ Luttenberg
0572 - 301405 | receptie@luttenberg.nl
www.luttenberg.nl

Elke dag een 
vakantiedag!
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Luttenberg
Welkom in

Luttenberg is de Parel van Salland! Het dorp telt iets meer dan 2000 inwoners en ligt 
tussen Raalte en Hellendoorn, aan de voet van de Sallandse Heuvelrug. Het is een gebied 

met schitterende uitzichten over golvende heidevelden en de uitgestrekte bossen van 
het Nationale Park.  Maak kennis met dit gebied door het lopen van de wandelroute 

‘rondom de berg’. Deze route gaat vanuit het dorp over en rondom de 'Luttenberg'. 
Langs bos, weilanden en met verrassende vergezichten door de hoogteverschillen. 

Startpunt van de route
Start bij gemeenschapscentrum Elckerlyc, Butzelaarstraat 22,  
8105 AR Luttenberg (tevens TOP toeristisch overstappunt  
Overijssel). Hier is voldoende parkeergelegenheid. Je volgt  
de blauwe pijlen van het wandelnetwerk. 

De knooppunten op het wandelnetwerk om de route te volgens zijn: 
C10-C24-C25-C12-C13-C46-C47-C14-C15-C16-C26-C23-C10.

De route is te downloaden op de website: 
www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl 

Leuk Luttenberg 
Breng na afloop van de wandeling een bezoek aan Dijkman 
Klompenatelier waar de Nachtwacht is gemaakt van 30.000 
handgeschilderde klompjes. Of maak kennis met de achtergrond van 
ons dagelijks voedsel bij Museum de Laarman. Even bijkomen van de 
wandeling? Eet en drink dan wat bij Café Spoolder. Mocht je langer 
in de prachtige omgeving willen verblijven, overnacht dan bij ANWB 
Topcamping De Luttenberg of bij camping en B&B De Huttert. Huur dan 
ook zeker een fiets bij ATL 2 Wielers om het Nationale Park te ontdekken. 

Meer informatie over Luttenberg vind je op: www.leukluttenberg.nl

Luttenberg
Welkom in

Wandelroute Luttenberg ‘rondom de berg’ (7 kilometer)

(ADVERTORIAL) 
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C09C09

C07C07

C11C11

C28C28

C17C17

C27C27

C22C22

C06C06

C08C08

C10C10
C24C24

C25C25

C12C12

C13C13

C46C46

C47C47

C14C14

C15C15

C16C16
C26C26

C23C23

C10C10



Luttenberg - rondom de berg  
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Staatsbosbeheer is buiten 
 

 

 

 

 

 

 

Binnen kijken is buiten beleven! 
 

 
 

 

 

 

 

Buitencentrum Sallandse Heuvelrug 
Grotestraat 281 | 7441 GS Nijverdal | T 0548-612 711 
www.staatsbosbeheer.nl/salland 
 
 
 
 

Alle dagen geopend van 10 tot 17 uur. 
Koningsdag, 1e Kerstdag, oud- en nieuwjaarsdag gesloten. 

13  t/m 16 oktober 2020

d a g d e e l n a m e 
m o g e l i j k

8d i r k k i d s      k m

12z g r       k m

30m a a n g ro u p       k m

20n o b a c h       k m

40s n s r a a lt e        k m

inschrijven vanaf 1 mei: sw4d.nl
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Tijdens de SW4D ontdekt u de unieke wandelroutes die onze mooie regio 
te bieden heeft. Stevig de pas erin of lekker op uw gemak, alleen of met 
elkaar. Het maakt niet uit hoe, maar geniet ervan. Veel wandelplezier!

Trotse hoofdsponsor van de SW4D

Ontdek het 
prachtige Salland

www.salland.nl/sw4d

W W W . L A N D G O E D D E U I T K I J K . N L

ONTMOETEN . PROEVEN . PROOSTEN . OVERNACHTEN

GENIETEN
PUUR

W W W . L A N D G O E D D E U I T K I J K . N L

ONTMOETEN . PROEVEN . PROOSTEN . OVERNACHTEN

GENIETEN
PUUR
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Salland is een walhalla voor de mountainbikeliefhebber. Er ligt een uitstekend MTB-netwerk 
met verschillende MTB-routes. Wij hebben de mooiste voor je op een rijtje gezet. 

Jong bos, heidevelden, leemkuilen, 
akkers, graslanden en hoogveen kom 
je tegen als je op de mountainbike 
stapt en deze route fietst. Bereid je 
voor op korte klimmetjes, scherpe 
bochten en nog geen tien meter 
aaneensloten vlak terrein. Vooral de 
ravijntjes zijn de moeite waard.

8. Groene Reggedal route 
(19 kilometer)

 Deze route, geheten Reggedal, gaat 
door het gelijknamige gebied Het 
Reggedal. De route bestaat voor een 
deel uit nieuw aangelegde singletracks.

 Dit is een wat vlakkere route, met 
een paar heuvels. De route is soms 
verhard, gaat langs de rivier de Regge 
en bevat singletrails door het bos.

4. Oostermaet route  
(30 kilometer)

 Door het oudste bosgebied van de 
omgeving Deventer ligt de Oostermaet 
route. Over bossen gesproken: het ontwijken 
van rotsen, wortels en takken… voor veel 
mountainbikers is het bos de ultieme 
adrenalinekick. Snuif de geur van het bos 
op en voel de adrenaline door je lijf gieren.

5. Salland route  
(34 kilometer)

 Dwars door het hart van Salland met het 
prachtige coulissenlandschap en langs het 
Overijssels kanaal. Via verbindingsroutes 
worden deze routes verbonden met de 
MTB-routes op de Sallandse Heuvelrug, 
de Veluwe en de Achterhoek. Je ervaart 
hier Salland in al haar facetten!

6. IJssellandroute  
(30 kilometer) 

 Deze route is zeer gevarieerd en neemt 
je mee door bossen, langs weilanden 
in een mooi coulissenlandschap en 
het uiterwaardengebied. Onderweg 
kom je fraaie landgoederen tegen. 

7. MTB-route Rijssen  
(18 kilometer)

 Tijd voor actie! Avontuur! Verlaat de 
verharde paden op deze landelijke route. 

1. Paarse route  
Hellendoorn-Nijverdal  
(17 kilometer)

 Ben je een echte snelheidsduivel en 
houd je wel van kuitenbijters? Ga dan 
naar de Sallandse Heuvelrug, waar de 
mooiste MTB-route van Nederland 
ligt. De afwisselende paarse route 
bestaat uit pittige klimmetjes en 
onderweg scheur je voornamelijk over 
slingerende singletracks en test je 
jouw techniek en stuurmanskunsten 
tijdens een paar snelle afdalingen. 

2. Blauwe route Holten-Nijverdal 
(30 kilometer)

 Aangesloten aan de paarse route ligt 
de blauwe route. Naast uitdaging biedt 
deze route ook prachtige uitzichten 
die je verplichten om van je fiets af te 
stappen en te genieten van het uitzicht. 

3. Wechelerveld route  
(4 kilometer)

 De langste single track route van 
Nederland, een bijna 5 km lang technisch 
parcours over een oud exercitieterrein 
en een voormalige stortplaats. Een 
perfect trainingsparcours. Is deze 
route te kort voor je? Geen probleem, 
want de route staat in verbinding 
met de Oostermaetroute. 

in Salland
Mountainbiken 

in Salland
Mountainbiken 

Redactietip 
Ga naar 

www.sallandnatuurlijkgastvrij/mtb 
voor uitgebreide informatie 

over mountainbiken in 
Salland en om de routes 

te downloaden.
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Fietsland 

Pak snel je fiets en ontdek Salland. Hier geniet je van de natuur,  
de mooie authentieke dorpen en steden en van de karakteristieke landhuizen  

en boerderijen. Acht redenen om Salland per fiets te ontdekken: 
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1. Het uitstekende fietsroutenetwerk 
 In Salland hebben we een uitgebreid fietsroutenetwerk 

met maar liefst 520 kilometer aan bewegwijzerde routes 
die met elkaar verbonden zijn door knooppunten. Via het 
routenetwerk kun je snel je eigen route creëren. Zo bepaal je 
zelf je startpunt, de afstand en waar je langs wilt fietsen. 

2. Onze fietsnetwerkkaart 
 Om het je nog makkelijker te maken hebben 

we de Fietsnetwerkkaart Salland uitgegeven. 
Op deze kaart staan alle knooppunten 
en bewegwijzerde routes aangegeven. 
De kaart is te verkrijgen bij de VVV’s en 
Tourist Info’s in en rondom Salland voor 
€ 5.95 of  via de webwinkel van de VVV 
Deventer www.deventerwebwinkel.nl. 

3. Beborde themaroutes
 In Salland zijn er verschillende beborde themaroutes uitgezet. 

Drie daarvan staan aangegeven op de fietsnetwerkkaart. 
Dit zijn het Rondje Sallandse Heuvelrug (60 km), Rondje 
Salland (205 km) en Rondje Deventer (45 km). Van deze drie 
routes zijn aparte routeboekjes gemaakt met hierin meer 
informatie over de bezienswaardigheden onderweg. Deze 
zijn te koop bij de VVV’s en Tourist Info’s in Salland. 

4. Je verveelt je nooit
 Het ene moment fiets je door de bossen van de Sallandse 

Heuvelrug, en het volgende moment fiets je langs de uiterwaarden 

van de IJssel. Om vervolgens door authentieke dorpen met 
karakteristieke landhuizen en boerderijen te fietsen en te 
eindigen op een terras in de Historische Hanzestad Deventer. 
Kortom, fietsen in Salland is gevarieerd en verveelt nooit!

5. De fietsevenementen
 In Salland houden we van het organiseren van evenementen. 

Als fietsliefhebber is het aan te raden om deel te nemen aan één 
van de fietsevenementen. Je ontdekt de mooiste plekken van 
Salland en het is ook nog eens heel gezellig. Zie op de volgende 
pagina een aantal fietsevenementen die wij aanraden. 

6. Rustpunten
 In Salland zijn er op veel mooie plekken bij gastvrije inwoners 

Rustpunten ingericht. Hier kun je tijdens je fietstocht 
even pauzeren en iets drinken of eten. Een overzicht 
van de Rustpunten vind je op www.rustpunt.nu . 

7. Online fietsrouteplanner
 Wil je geen fietskaart kopen, maar toch een mooie route uitstippelen? 

Ga dan naar de website www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl en plan 
online je eigen fietsroute met de online fietsrouteplanner. Ook 
kun je in de planner al bestaande fietsroutes downloaden. 

8. Fietsen zit in onze genen
 In Salland zijn we voorloper op fietsgebied. De eerste industriële 

fiets werd geproduceerd in Deventer en de eerste wielerclub ter 
wereld ‘Immer Weiter’ werd opgericht in Deventer. We kunnen 
dus wel stellen dat Salland de bakermat van het fietsen is. 
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...

Fietsland 
Salland

Deze routes moet je zeker eens fietsen:

Fietsland 
Salland

Rondje Pontje
Een schitterende route langs de IJssel. Vind 
meer informatie over deze route op pag. 6. 

Rondje Salland (205 km)
Met de haren in de wind en de voeten 
op de pedalen dwars door Salland met 
deze fietsroute. Langs uiterwaarden 
en over de Sallandse Heuvelrug. Door 
schitterende natuur, typische Sallandse 
dorpjes en langs mooie landgoederen.

Rondje Sallandse Heuvelrug (60 km)
Maak kennis met het Nationaal Park De 
Sallandse Heuvelrug. Wie dit rondje fietst krijgt 
te maken met steile hellingen en prachtige 
vergezichten. Je fietst door bossen, uitgestrekte 
heidevelden, langs jeneverbesstruiken, 
grillige eiken en witte berken.

Rondje Deventer (45 km)
Rondje Deventer laat je de veelzijdigheid 
van Hanzestad Deventer zien; van de 
stadsranden tot schitterende landgoederen. 
Van stadse uitbreidingen tot gezellige 
dorpen als Bathmen en Lettele. En van de 
IJssel tot de Schipbeek en Zandwetering.

Liberation Route 
Er zijn vier fietsroutes die het pad 
volgen van de geallieerden tijdens de 
bevrijding van Salland en Twente en 
je langs herdenkingsmonumenten, 
oorlogsbegraafplaatsen, historische 
locaties en musea in Salland en Twente 
brengen. Deze 4 fietsroutes zijn gebundeld 
in het boekje ‘Beleef de bevrijding in 
Salland en Twente’.  Het boekje is te koop 
bij de VVV’s en Tourist Info’s in Salland. 
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Fietsevenementen 
die je niet mag missen: 

• IJsseltheater fietstocht 
 30 en 31 mei 2020   

www.theaterlangsdeijssel.nl

• Theo de Rooij Classic 
 6 juni 2020  

www.theoderooijclassic.nl 

• Kunst van Hier tot Ginder 
 13 en 14 juni 2020  
 www.kunstvanhiertotginder.nl

• Sallands Mooiste 
 4 en 5 juli 2020  

www.sallandsmooiste.nl

Nieuw vanaf  
mei 2020: Slinger  

van Salland routes 
Fietsrondjes die slingeren door  

het veelzijdige landschap. De routes,  
die het hele jaar rond te fietsen zijn,  

zijn onderscheidend vanwege de 
ontmoeting met Sallandse iconen  

& geheimen en de hartelijke  
en gastvrije locals! 
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Met een groep in Salland? Met deze tips van Guus verveel je je nooit.

 Stadswandeling en rondleidingen Deventer
 Leer samen de oude Hanzestad Deventer kennen. Je kunt een stadswandeling 

maken of een themawandeling. Op www.deventer.info vind je alle informatie. 

 Mountainbiken: de Oostermaetroute
 Lekker door het stof met de mountainbike. De route is zo’n 35 kilometer  

en start bij de Oostermaet: Kanaaldijk West in Schalkhaar.  
Volg de rode mtb-route (driehoekje met twee rondjes).

 Sport en Bewegingscentrum De Scheg
 Zwemmen met regen? De Scheg heeft een overdekt zwemparadijs. 

Maar je kunt er bijvoorbeeld ook schaatsen in de winter en spelen in de 
speeltuin. Op www.sportbedrijfdeventer.nl staan alle mogelijkheden.

De beste groepsactiviteiten volgens Guus

Zijn ‘stekkie’, daar is Guus Huis in ’t Veld on-Sallands trots op. Op zijn boerderij 
in Lettele ontvangt hij groepen van wel veertig personen die daar rust en 

privacy vinden. En het is niet moeilijk om te zien waarom: het uitzicht is er één 
om in te lijsten. Dat vindt Guus zelf ook “Ik ben verliefd op deze plek.”

meer omdat je van een afstand kijkt. Ze 
zeggen niet voor niets: een vis in het water 
weet ook niet dat hij in het water zit.”

Van boer naar recreatie
Hij ziet misschien wel wat ‘buitenstaanders’ 
zien - toeristen. En die kent Guus maar al 
te goed. In 2003 was hij melkveehouder af 
en bouwde hij de oude schuur om tot grote 

De boerderij waar Guus woont is niet ver 
van waar zijn voorouders eeuwen geleden 
woonden. Het ‘huis in ’t veld’ is bij hem aan 
de overkant – daar waar zijn geslacht ooit 
begon. Veel Sallanders blijven in de buurt. 
Toeval? Waarschijnlijk niet. Net als veel 
anderen peinst de Lettelenaar er niet over 
om weg te gaan. “Ik studeerde negen jaar in 
Nijmegen, misschien waardeer je het dan 

Interview:

Guus Huis in ’t Veld 

groepsaccommodatie. Maar liefst veertig 
personen kunnen er overnachten, verdeeld 
over acht slaapkamers met stapelbedden. 
Nee, geen grote luxe, maar dat hoeft ook 
helemaal niet. “Dit trekt een bepaald publiek: 
vooral groepen met kinderen.” Daar zijn 
alle activiteiten ook op afgestemd. Met als 
unieke attractie de oude mestsilo, waar met 
slecht weer zelfs gevoetbald kan worden.

Rustpunten
Waar hij kan, draagt hij bij aan de 
ontwikkeling van Salland als recreatiegebied. 
Sinds hij zelf een accommodatie runt, laat hij 
geen kans onbenut om de streek te promoten, 
en in het bijzonder zijn dorp Lettele. Dat deed 
hij jarenlang vanuit de stichting Recreatie 
Deventer Buiten, die allerlei wandel- en 
fietsroutes rondom Deventer realiseerde. 

“We maakten routes aan de hand van 
rustpunten: plekken bij particulieren waar 
je onderweg even koffie kon drinken. Het 
mooie ervan is dat je mensen ziet die je 
normaal nooit tegenkomt. En de mensen 
van de rustpunten zelf kunnen bijvoorbeeld 
ambachtelijk gemaakte producten onder de 
aandacht brengen. ” Die Sallandse inventiviteit 
groeide uit tot een landelijk netwerk van 600 
locaties in heel Nederland (rustpunt.nu).
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hier nog uitgestorven’
‘In de zomer is het

Heksenfietstocht
Eén van de stokpaardjes van de stichting 
was de fietsroute ‘De Heks van Lettele’. 
Misschien wel het bekendste verhaal van 
het dorp, dat gaat over de oorsprong van 
het stenen kruis in buurtschap Eikelhof. 
Het werd als basis gebruikt voor een 
heksenroute met allerlei spelelementen. 
“Kinderen konden heksenbezems maken, 
in Averlo hingen we een heks in de boom 
die de fietsers moesten zoeken en bij de 
School van Frieswijk konden kinderen de 
heksencode kraken waarmee ze een koffer 
met verkleedkleren konden openen.” En zo 
waren er nog allerlei andere opdrachten. 

Maar de route hield op met bestaan. Zonde, 
vonden Guus en enkele andere Lettelenaren. 
Toen er onlangs nog geld in een provinciaal 
potje bleek te zitten, zagen ze hun kans 
schoon de route nieuw leven in te blazen. 
Maar wel anders. Er komen twee routes, een 

wandelroute voor kinderen en een fietsroute 
voor volwassenen. De eerste is al bijna klaar: 
rondom het speelbos bij Kulturhus De Spil. 
Op het moment van het interview is het 
speelbos officieel nog niet open, maar toch 
al volop in gebruik. “Er zijn steeds kinderen. 
Volgens mij worden er al complete oorlogen 
uitgevochten”, zegt Guus lachend.

De tweede route heeft nog wat aandacht 
nodig. In het voorjaar van 2020 moet hij 
in gebruik zijn. “Het wordt een culinaire 
fietsroute van zo’n 40 kilometer, dat 
moet te doen zijn met al die e-bikes 
tegenwoordig. En mensen willen toch 
het liefst een hele dag beziggehouden 
worden.” Alles draait om het thema ‘heks’, 
waar ook in Deventer mooie verbindingen 
te leggen zijn. Daarnaast zijn er al diverse 
bedrijven die een steentje bij willen 
dragen. Wie op de hoogte wil blijven kan 
terecht op www.deheksvanlettele.nl.

hier nog uitgestorven
‘In de zomer is het

Virtual reality
Een andere verandering is het gebruik van QR-
codes en virtual reality. Dat biedt nieuwe kansen, 
zegt Guus glunderend. “Dan kunnen mensen 
via de telefoon de heks om de toren van Lettele 
zien vliegen. Hoeven we geen heksen meer in 
bomen te hangen.” Geweldig voor toeristen, 
maar ook voor de dorpelingen zelf. En dat is net 
zo belangrijk, vindt Guus. “Je hebt toch draagvlak 
nodig. Niet dat ze denken: Wat is dat nou weer, 
al die mensen? En dit is voor hen ook leuk.” 

Gelukkig valt het nog wel mee met ‘al die 
mensen’. Niet voor niets ontstonden de 
rustpunten: “Je kunt hier nog een hele dag fietsen 
zonder een café tegen te komen. Dat heeft ook 
z’n charme, in de zomer is het hier in de dorpen 
uitgestorven.” En ja, daar mag best wat aan 
gedaan worden. “Liever geen aanprijzing van de 
Lonely Planet, zoals in Giethoorn, dat overspoeld 
wordt met toeristen”, zegt Guus lachend. 
“Maar er is nog best ruimte voor wat meer.”
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Een compleet nieuwe horecazaak beginnen in een dorp dat niet groeit: je moet het maar durven. 
Misschien was het wel een sprong in het diepe, geeft ondernemer Kim van de Worp toe, maar het 

resultaat is er: Buuffie’s in Heino werkt. Het geheim? Samenwerken. “Sallanders gunnen elkaar wat.”

“We hebben best veel. Alle ingrediënten  
voor een goede soep zijn er, we moeten ze 
alleen nog in de pan gooien.”  
Wat er dan is? Nou, de leugenpomp midden 
in het dorp bijvoorbeeld. Met een heuse 
legende. “Vroeger zat er nog water in de 
pomp. Iedereen dronk eruit, voornamelijk 
paarden. Het verhaal gaat dat er alleen water 
uit kwam als je een zuiver of rein geweten 
had.” Leuk natuurlijk, zo’n verhaal. Nu nog een 
activiteit. Samen met enkele ondernemers 
is Kim nu bezig om ervoor te zorgen dat 
er weer water uit de pomp komt. En dan 
helemaal in stijl van de legende, belooft de 
ondernemer. Op het moment van interview 
is het allemaal nog niet rond, maar wie meer 
wil weten, kan het vinden door op internet 
te zoeken naar de Leugenpomp van Heino.

200 kilometer fietsen 
door Salland
De bedoeling is dat mensen het leuk vinden 
om in de buurt te blijven. Daarvoor heeft Kim 
nog een wapen achter de hand: de Slinger 
van Salland. Ook Heino wordt verbonden 
met de 200 kilometerlange fietsroute. Kim 
ziet het al voor zich. “Dan komen de mensen 
hier met de fietsenstandaard achterop de 

komt, gaat de rest failliet, zei iedereen. Maar 
ze zagen niet dat ik een andere doelgroep 
aanboorde. Er was een hele groep mensen 
die niet uitging. Met name mensen met 
kinderen en de moderne ouderen.” Dus 
boekte Buuffie’s succes. En dat de zaak 
goed werkt, heeft ook een positief effect 
op de rest van het dorp, meent Kim.

Wat voor zaak het eigenlijk is? Ze noemen 
het een proeflokaal. “Het is geen restaurant, 
geen kroeg, geen lunchtent. Al zitten we wel 
elke middag tijdens lunchtijd vol. Je kunt er 
borrelen en op het terras zitten. En je kunt je 
kinderen meenemen, die kunnen hier spelen. 
Zoiets hebben we nooit gehad in Heino.”

Geen spookdorp 
Dat Heino niet groeit, maakt het des te 
belangrijker om het samen leefbaar te 
houden. “We hebben al geen bank meer, 
geen bibliotheek. Mensen willen hier geen 
nieuw winkeltje meer beginnen. We moeten 
oppassen dat we geen spookdorp worden.” 
Daarom is toerisme zo belangrijk, vertelt  
Kim. Samen met Arnoud Wierdsma en 
Bernard Lute zit hij in een werkgroep  
om Heino aantrekkelijker te maken.  

“Ik ben 100 procent ondernemer, mijn 
vrouw Marlinde ook. Marlinde en haar team 
draaien Buuffie’s en ik de Albert Heijn. Het 
maakt niet uit wat we doen, al verkopen 
we schoenen. Als we maar onderscheidend 
zijn.” Dat ondernemen zit Kim in het bloed. 
Zijn ouders hadden al een kruidenierswinkel 
waar nu de Albert Heijn staat. Die is ook van 
Kim. Heino stond dus bovenaan de lijst waar 
hij een nieuwe zaak wilde beginnen. “Ik ben 
een ras-Heinoër. Hier liggen mijn roots.”

Het is fijn ondernemen in het dorp 
Heino, dat zo’n 7.000 inwoners heeft. 
“We zijn allemaal met elkaar verbonden.” 
Dat heeft zo z’n voordelen, vertelt de 
ondernemer. “De Heinoër is sociaal, actief 
in het verenigingsleven. We pakken veel 
gezamenlijk op, ook dingen die minder 
makkelijk gaan. Het zijn echte aanpakkers.”

Nieuwe zaak, nieuwe doelgroep
Buuffie’s (buuffie is Sallands voor 
‘buurvrouwtje’) is natuurlijk niet de enige 
horecazaak in Heino. Het dorp moest dan 
ook wel even wennen aan het idee dat Kim 
en Marlinde een zaak gingen beginnen in 
het pand van de voormalige chinees. “Als dit 

Interview:

Kim van de Worp
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alle ingrediënten 
voor een goede soep’

‘We hebben hier
alle ingrediënten 

voor een goede soep’

‘We hebben hier 

Leuke dingen  
die je volgens Kim  
eens moet doen:

Restaurant Jackies 
Als je een dagje Deventer aandoet,  

ga dan eens in New York style lunchen  
of dineren bij restaurant Jackies.  

Uitstekende service en echt verrassend 
eten. www.jackiesnyc.com

Landgoed De Colckhof  
en Den Alerdinck

De wandelschoenen aan of de fiets op  
om heerlijk door het bosrijke gebied  

te trekken. “De fietsroute in Heino  
is hopelijk klaar in 2020.”

Langs de Heinoose Leugenpomp
Voor wie een schoon geweten wil. 

auto. Ze gaan eerst naar de Fundatie bij 
kasteel Het Nijenhuis, nemen daarna de 
fiets van de drager om een rondje van 
35 kilometer te fietsen, pakken dan de 
wandelschoenen uit de auto en lopen een 
rondje over de landgoederen.” En tussendoor 
natuurlijk even het terras op bij Buuffie’s 
of een hapje eten ergens anders in Heino.

Dat gebeurt al genoeg, dat ziet Kim ook. 
Steeds meer mensen komen naar Salland 
om te fietsen of te wandelen. Logisch, vind 
hij. “We hebben hier zo veel. Landgoederen, 

de omgeving, historie.” Genoeg om ook een 
overnachting te boeken. En met de Slinger 
van Salland is dat nog vanzelfsprekender. 
“Dan komen mensen na hun fietstocht 
hier overnachten. En dan gaan ze morgen 
weer naar Wijhe om verder te fietsen.”

Eensgezindheid en 
gezamenlijk belang
De fietsroute verbindt de verschillende 
dorpen, zodat je in vier à vijf dagen een 
rondje Salland kunt doen. “Lettele is er al 
en Heeten komt eraan. Het is opvallend dat 

bijvoorbeeld Raalte het nog niet heeft. 
Kleinere dorpjes hebben het sneller voor 
elkaar.” Daar heeft Kim wel een verklaring 
voor: “Er is meer eensgezindheid en 
er speelt een gezamenlijk belang.”

Al had het allemaal wel wat eerder 
gemogen, vindt de ondernemer. “We zijn 
nu pas bezig om Salland op de kaart te 
zetten. We zijn niet trots, ik vind dat een 
slechte eigenschap. Het helpt ons niet. 
Sallanders vinden alles altijd wel goed zoals 
het is. We zouden meer trots moeten zijn.”

Kim van de Worp
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De mooiste manier om Salland te ontdekken is te voet. Al wandelend geniet je van het 
waterlandschap langs de IJssel. Of maak je kennis met de ‘bergen’ van de Sallandse Heuvelrug.  

Loop je langs schitterende landgoederen in de gemeenten Raalte (genomineerd als 
Wandelgemeente van het jaar in 2019) en Olst-Wijhe. En ontdek je de  historische  

Hanzestad Deventer met haar Middeleeuwse gebouwen en gezellige steegjes. Deze 
plekken zijn allemaal verbonden met elkaar in het Wandelnetwerk Salland. 

TIP: Kijk eens op 
www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl 

voor het online plannen en downloaden 
van je route en voor nog meer inspiratie 

voor je ultieme wandeltocht!

Wandelnetwerk 
Salland

Wanneer je wandelt wil je zoveel 
mogelijk genieten van de omgeving. 
In Salland zijn we daarom zo gastvrij 
geweest om een wandelnetwerk 
samen te stellen. Het Wandelnetwerk 
Salland bestaat uit 875 kilometer 
gemarkeerde wandelpaden. Erg 
makkelijk, want zo kun je zelf 
je wandelroutes samenstellen 
met behulp van genummerde 
routepalen. Hoe werkt dit? 

• Bij elk startpunt vind je een 
informatiepaneel met een kaart en uitleg

• Bepaal hoeveel kilometer  
je wilt wandelen en volg de kant- 
en klare route met kleur 

• De routes variëren van 2 t/m 22 
kilometer die je zelf kunt combineren

Foto: Rob de Wind
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Wandelland
Salland

Wandelland
Salland

De 9 mooiste wandelroutes 

1. Het Sallandpad – 130 kilometer
Het Sallandpad is een unieke wandeltocht voor liefhebbers van 
langeafstandswandelingen. Het Sallandpad laat je kennismaken 
met de mooiste plekjes van de Sallandse Heuvelrug. Bovendien 
brengt dit wandelpad je ook langs de uiterwaarden aan de 
IJssel en diverse andere mooie plekjes. Er is een routeboekje te 
verkrijgen van het Sallandpad via www.deventerwebwinkel.nl.

2. Rondje Deventer –  34.5 kilometer
Een Rondje Deventer toont jou de veelzijdigheid van de 
Hanzestad Deventer. Dit varieert van stadsranden tot schitterende 
landgoederen. De wandelroute is op elk punt te starten en 
jij beslist zelf waar je begint. Ook van een Rondje Deventer is 
een boekje beschikbaar via www.deventerwebwinkel.nl.

3. Schipbeekpad – 90 kilometer
Het Schipbeekpad volgt zoveel mogelijk de Schipbeek. 
De route loopt vanaf de TOP Haarmühle tot aan de IJssel 
in Deventer. De TOP Haarmühle is gelegen bij de oude 
watermolen Haarmühle, dichtbij Haaksbergen nabij de 
Duitse grens in Twente. Vanuit Duitsland loop je een prachtige 
route langs het water door de regio’s Salland en Twente.

4. Sallandse Zandloper – 45 kilometer 
De Sallandse Zandloper is een lange-afstand-
wandelroute dwars door het Sallandse landschap. 
Het is een afwisselende wandelroute van hoog  
naar laag met een hoogteverschil van zo’n  
65 meter. Het is aan te raden de route in twee 
dagen te lopen en tussendoor een overnachting 
te boeken. Download het wandelboekje in de 
webshop van www.deventerwebwinkel.nl.

5. Hanzestedenpad – 122 kilometer
Het Hanzestedenpad loopt door de betoverend mooie 
IJsselvallei. Het pad volgt de sterk meanderende IJsseloever 
in al haar veelzijdigheid. Zo loop je over hoge rivierdijken 
met imponerende vergezichten, dan weer struin je 

door robuuste rietpartijen of schrale graslanden met 
grote grazers. Kortom: het Hanzestedenpad heeft alle 
ingrediënten voor een onvergetelijke wandelbelevenis.

6. Boetelerveld in Mariënheem / Raalte – 4 km
Zijn de kinderen mee op vakantie? Ga dan met elkaar wandelen in 
het Boetelerveld. Deze wandelroute van ongeveer 4 kilometer laat 
jou en je gezin kennismaken met het Salland uit de 19de eeuw. Rust, 
ruimte, heide en prachtige vogels zijn enkele hoogtepunten tijdens 
deze wandeling. Startpunt: Schoonheetenseweg, Raalte. Parkeerge-
legenheid achter Schoonheetenseweg 19. Het pad volgt grotendeels 
een gemarkeerde route: Cramersroute 5 km en/of Weideroute 4 km.

7. Stadswandeling Deventer
Dagelijks worden er in Deventer stadswandelingen georganiseerd 
onder begeleiding van een ervaren gids. Je maakt kennis met 
middeleeuwse straatjes, prachtige kerken én het oudste stenen 
woonhuis in Nederland. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur 
en reserveren is verplicht. De wandeling start elke dag om 13:30 
uur en de kosten voor deelname bedragen € 4,- per persoon.

8. Wandeling Liberation Route
De Liberation Route laat je beleven wat er zich afspeelde in 1944 en 1945 
in Overijssel. De route volgt het pad die de geallieerden volgden in de 
uiteindelijke bevrijding. Deze internationale herdenkingsroute brengt 
je onder meer langs de Canadese begraafplaats op de Holterberg. 
Een zeer indrukwekkende wandeltocht die je altijd zal bijblijven. De 
route is gratis te downloaden via www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl

9. Hazepadwandelingen
Ontdek het IJssellandschap aan de hand van een zestal boekjes 
met korte wandelingen onder de naam Hazepadwandelingen. De 
boekjes kennen ieder een of meerdere korte wandelingen van 2 tot 
6 km en voeren door uitgestrekte bosgebieden, door uiterwaarden 
van de IJssel en over landgoederen van IJssellandschap, met fraai 
gerestaureerde landhuizen en boerderijen. De boekjes zijn verkrijgbaar 
in de winkel van de VVV Deventer voor € 2,25 per stuk of als set 
van zes boekjes (16 wandelroutes) samen voor slechts € 9,95.
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BEELDENTUIN
WWW.MUSEUMDEFUNDATIE.NL
KASTEEL HET NIJENHUIS, HEINO/WIJHE
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Wandelland
Salland

Ga op pad met de 
Wandelkaart Salland

Begin goed voorbereid 
aan je wandeltocht 
en koop de kaart van 
het Wandelnetwerk 
Salland met daarop 
het complete 
wandelnetwerk vanaf 
de rivier de IJssel t/m 
Nationaal Park de 

Sallandse Heuvelrug. Op de Wandelkaart 
Salland vind je een overzicht van de 
startpunten, routes, praktische informatie, 
interessante bezienswaardigheden, 
streekinformatie en leuke tips. Voor € 5,95 
verkrijgbaar bij de VVV’s, Tourist Info’s 
en diverse recreatiebedrijven in Salland 
of via de webshop van VVV Deventer: 
www.deventerwebwinkel.nl

Wandelevenementen

     Sallandse Wandelvierdaagse 
     (13 t/m 16 oktober 2020) 
Tijdens de Sallandse Wandelvierdaagse loop 
je door uiterwaarden en natuurgebieden en 
kom je door gezellige plattelandsdorpen. 
Wat begon als een experiment is inmiddels 
uitgegroeid tot een wandelvierdaagse van 
formaat met deelnemers uit alle windstreken 
van Nederland én het buitenland. Je kunt 
kiezen uit 8km (kidsroute), 12, 20, 30 of 40 
kilometer. De vierdaagse is meer dan alleen 
wandelen door de prachtige natuur. Hier 
wordt beleving aan toegevoegd. De hele 
week zie, hoor en voel je dit. Bijvoorbeeld 
door middel van verrassende theateracts 
en dorpen die je feestelijk onthalen. 
Behalve door deze feestelijke dorpen, loop 
je langs eeuwenoude landgoederen en over 
fraaie bospaden. Ook het rivierenlandschap 
van de IJssel en de heide van de Sallandse 
heuvelrug maken onderdeel uit van de 
etappes.  Als je de vier dagen hebt weten te 
volbrengen, wacht je op de ‘Via Sallandia’ in 
Raalte een feestelijke intocht. Deelnemen kan 
al vanaf één dag, maar voor de wandelaars 
die alle vier de etappes weten te volbrengen, 
wacht er een mooie medaille. www.sw4d.nl 

     Sallandse Heuvelentocht 
     (13 en 14 juni 2020)
Deze wandeltocht start vanaf Sporthal de 
Sprengenberg in Haarle. Vanaf hier starten 
vijf afwisselende routes.  De afstanden die 
er gelopen kunnen worden zijn: 7.5, 15, 
20, 30 en 40 kilometer. De routes lopen 
over de Holterberg, Sprengenberg en/ of 
Haarlerberg. Deze wandeltocht is een mooie 
voorbereiding op de Nijmeegse Vierdaagse. 
www.wandelsporthaarle.nl 

je kennis met de historische stad Deventer 
en haar mooie natuurlijke omgeving. 
www.wandelverenigingdeventer.nl 

     Landgoederentocht Olst 
     (11 oktober 2020) 
Deze tocht begint bij Landgoed de Haere in Olst. 
Onderweg kom je langs diverse havezathen 
en landgoederen. Als je geïnteresseerd bent 
in een mooie wandeling waarin je cultuur 
en prachtige natuur kunt opsnuiven, dan 
ben je hier op je plek. Afstanden die er 
gelopen kunnen worden zijn: 10, 15, 20 en 30 
kilometer. www.wandelverenigingolst.nl 

     Reggestreek Wandel4daagse 
     (23 t/m 26 juni 2020)
Vier dagen wandelen in het mooiste stukje 
van de Reggestreek. Iedere dag is er een 
verrassende wandelroute beschikbaar 
van 10, 20 & 30* km (*de 30 km betreft 
alleen de vrijdag). Onderweg zijn tal van 
bezienswaardigheden te bezichtigen. Tijdens 
de wandeltochten maak je kennis met de vele 
gezichten die de omgeving van Notter en Zuna 
kennen. Bossen, heide, de Regge, de Sallandse 
Heuvelrug en Twentse landschappen. 
www.reggestreekwandel4daagse.nl

     Koerkamp Boerenwandeltocht 
     (28 en 29 november 2020) 
De mooie Koerkamp Boerenland 
wandeltocht start in het Sallandse dorp 
Lettele bij De Koerkamp het café tegenover 
de kerk van Lettele. De tocht voert je 
door bossen, langs beken en door het 
mooie Sallandse coulisselandschap. 

     Wandelvierdaagse Deventer 
     (23 t/m 26 april 2020) 
Wederom is de oude stad Deventer en haar 
mooie, gevarieerde omgeving het decor 
van de ontluikende lente. De afstanden 
zijn: 15, 20, 30 en 40 km. Mocht de tijd 
ontbreken om alle dagen te lopen, dan is 
het ook mogelijk om voor één of meerdere 
dagtochten te kiezen. www.w4dd.nl 

     Sallandtocht  
     (20 juni 2020)
Deze tocht start bij wijk- en speeltuin-
vereniging De Driehoek in Deventer. Je 
kunt een tocht lopen van 5, 10, 15, 20, 30 
of 40 kilometer. Tijdens deze tocht maak 

Wandelland
Salland

35

1

2

6

5

4

3

7



...

36

Raalte; het kloppend hart van Salland waar mensen elkaar ontmoeten. Een gemeente  
die verbindt, met zes toonaangevende evenementen die landelijke belangstelling trekken. 

Raalte, dé evenementengemeente van Salland, is er voor iedereen. Kom jij het meebeleven?

Raalte on Ice 
Wil jij wel eens leren curlen? Of 
houd je ervan om gewoon lekker te 
schaatsen. Of het nou vriest of niet; in 
december en januari begeeft Raalte zich 
gegarandeerd in winterse sferen met 
Raalte on Ice. Een prachtig evenement 
voor het hele gezin. Lekker sportief bezig 
zijn en vervolgens heerlijk nagenieten 
met een warme beker chocolademelk 
en wat lekkers; een prachtige invulling 
voor een winterse dag! En vergeet voor 
of na het schaatsen niet te shoppen in 
het levendige centrum van Raalte.

Raalte in de smaak
Wil je al je zintuigen eens goed laten 
prikkelen? Proef, beleef en geniet 
tijdens Raalte in de smaak. Tijdens 
dit driedaagse festival middenin het 
centrum van Raalte laten de mooiste 
restaurants uit de omgeving het beste 
van zichzelf zien. Stuk voor stuk culinaire 
hoogstandjes. Met een passend drankje 
uiteraard. Gegarandeerd genieten.

N’joy
In één weekend in het jaar komt alles 
samen: kunst en cultuur, culinair, 
straattheater… en bier. Je kunt  

Ribs & Blues
In 2018 winnaar van de Europese Blues 
Award in de categorie ‘Best Festival’; het 
Raalter evenement Ribs & Blues is er één 
van formaat. Drie dagen lang non-stop in 
een relaxte sfeer genieten van heerlijke 
bluesmuziek tijdens het Pinksterweekend. 
En dat natuurlijk gecombineerd met 
de lekkerste spareribs, rechtsreeks 
van de barbecue. Maar ook met een 
uitgebreid entertainmentprogramma, 
waaronder Adventureland voor de 
jeugd en straattheater. Een perfecte 
invulling van de Pinksterdagen. 
Ribs&Blues is een gratis festival.

Sallandse Wandelvierdaagse
Het Sallandse landschap eens echt 
leren kennen? Doe dan in oktober mee 
aan de Sallandse Wandelvierdaagse 
(SW4D) en begeef je op plekken 
waar zelfs de Sallander nog nooit is 
geweest. Heerlijk  wandelen door 
het coulisselandschap met z’n 
doorkijkjes, prachtige boerderijen 
en fraaie landgoederen. Samen 
met wandelaars uit heel Nederland 
en zelfs het buitenland. Met als 
eindbestemming de Via Sallandia die je 
richting het centrum van Raalte leidt. 

Stöppelhaene
Ieder jaar aan het einde van de zomer 
staat Raalte op z’n kop. Dan wordt er vijf 
dagen lang gefeest, gelachen, gedanst en 
genoten. De Stöppelhaene begon als een 
oogstfeest, maar is uitgegroeid tot één van 
de leukste festivals van Salland. Het is een 
plek waar je je heerlijk uit kunt leven op de 
muziek van bekende Nederlandse bands, 
artiesten en dj’s. Maar waar je bijvoorbeeld 
ook de strijd kunt aangaan met je vrienden 
tijdens een potje FIFA in de speciale 
game area. Of waar je ongegeneerd 
bingo kunt spelen in een bomvolle 
feesttent. En of je nu uit Raalte komt, uit 
Enschede, uit Tilburg of Amsterdam: bij 
de Stöppelhaene zijn we allemaal gelijk.  

36
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kennismaken met verschillende 
bieren. Om ondertussen te genieten 
van diverse vormen van straattheater; 
van wereldmuziek, acrobatiek, mime, 
toneel tot poëzie, jongleerkunst en 
goochelarij. Of zelfs combinaties 
hiervan. Ook kun je zelf aan de slag 
door de fietsroute langs diverse  
kunst-exposities te rijden of één 
van de vele workshops te volgen.  

Uiteraard zijn al deze festivals 
uitstekend te combineren met een wat 
langer verblijf in Raalte. De welbekende 
Sallandse gastvrijheid ervaar je op 
de vele campings, vakantieparken 
en hotels in de omgeving. Voor ieder 
persoon en voor elk budget wat wils. 
Kom het zelf beleven! Kom naar Raalte! 

Proef, dans,
lach en geniet 

in Raalte
lach en geniet 

Proef, dans,

in Raalte

Evenementen  
in Raalte

Ribs & Blues
30 mei t/m 1 juni

Stöppelhaene
26 t/m 30 augustus

Raalte in de smaak
11 t/m 13 september

N’joy
25 t/m 27 september

SW4D
13 t/m 16 oktober 

Raalte On Ice
5 december 2020 t/m 3 januari 2021

(ADVERTORIAL) 
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Deventer is één van de oudste steden van Nederland. Het centrum bestaat uit een 
wirwar van straatjes die leiden naar mooie pleinen en gezellige terrassen. En de 

stad is ook nog eens schitterend gelegen aan de IJssel. Wanneer je in Salland bent, 
mag een bezoek aan de Hanzestad niet ontbreken. En wel om deze redenen:

Redactietips 
Beklim de toren van de  

Lebuinuskerk. Vanaf het hoogste 
punt heb je een fenomenaal uitzicht 

over Deventer en omstreken. 

Bezoek Museum de Waag, het oudste 
waaggebouw van Nederland.  

Voor meer informatie over 
de Waag, zie pagina 46.

3. Heerlijk eten en drinken 
 In Deventer zijn er gezellige pleintjes 

met terrasjes en uitstekende restaurants 
en lunchrooms. En vergeet niet kennis 
te maken met typische Deventer 
specialiteiten zoals de Deventer Koek. 

 Of ga naar Fooddock, de eerste foodhal 
van Oost-Nederland. Met meer dan 
tien eigenzinnige foodondernemers 
kan iedereen in Fooddock genieten 
van zijn of haar favoriete gerecht. 
Bierliefhebber? Dan is een bezoek 
aan DAVO Bieren Stadsbrouwerij 
aan te raden. Hier kun je tientallen 
verschillende bieren proeven en er 
worden rondleidingen gegeven door 
de brouwerij. Uiteraard zijn er nog veel 
meer leuke horecatips. Kijk voor een 
overzicht op www.deventer.info

4. Maak een stadswandeling 
 met gids
 Deventer ontdek je het beste door het 

maken van een stadswandeling met 
een gids. Je kunt deze stadswandeling 
elke dag van de week maken. De 
wandeling duurt circa 1,5 uur.

1. Bruisende Hanzestad
 Deventer is een echte evenementenstad. 

Bijna elke week wordt er wel wat 
georganiseerd.De grootste publieks-
trekkers zijn de jaarlijkse Boekenmarkt 
en het Dickens Festijn. De Boekenmarkt 
is een walhalla voor boekenwurmen. 
Voor het Dickens Festijn gaat de stad 
terug in de tijd, naar de negentiende 
eeuw. Een ander grootschalig evenement 
is Deventer op Stelten. De historische 
binnenstad voelt tijdens dit evenement 
aan als een groot openluchttheater. 

2. Groot aanbod aan winkels
 Wandel door de pittoreske binnenstad 

van Deventer en struin lekker rond door 
de smalle straten. De stad biedt een 
verrassend groot aanbod van bijzondere, 
grappige, mooie en unieke winkels en 
galeries. Bij de VVV Deventer in het 
Penninckshuis, Brink 89, is de ‘Wandelroute 
langs galeries en unieke winkeltjes’ 
verkrijgbaar. Hierin tref je ruim 75 
kleinschalige winkeltjes, die allen voldoen 
aan de criteria: uniek en bijzonder! Meer 
informatie: www.deventer.info/winkelen 

 Data en tijdstip: elke dag om 13:30 uur, 
  zaterdag ook om 11:00 uur 
 Deelname: € 4,- per persoon
 Startpunt: VVV Deventer, 
  Brink 89 (Penninckshuis)
 Meer informatie: 
 www.deventer.info/stadswandeling 

5. Stadwandeling met telefoon
 Wil je liever zelf een stadswandeling 

maken? Zwerf met je telefoon langs 
erfgoed middels één van de vijf 
stadswandelingen, de kinderspeurtocht 
of wandel op eigen gelegenheid door 
Deventer. Volg de routes met de gratis 
izi.travel app en ontvang uitgebreide 
informatie over de bezienswaardigheden! 
Download gratis de izi.travel app,  zoek 
vervolgens naar Deventer, kies jouw 
VVV Wandelroute en ‘Let’s TRAVEL!’. 
Meer informatie: www.izi.travel 

6. De ligging aan de IJssel
 Deventer is gelegen aan de mooiste rivier 

van Nederland: de IJssel. De bijzondere 
ligging biedt volop mogelijkheden voor een 
dagje recreëren aan het water. Vaar met 
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Hanzestad
aan de IJssel 

Deventer

Kijk voor meer informatie 
over Deventer op: 

www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl 
of www.deventer.info.

Avontuurlijk 
Natuurlijk 

Deventer 

het voetveer naar de overzijde van de IJssel, 
plof neer op het Stadsstrand en geniet 
van de gerechten bij Meadow, of loop 
vanuit het Stadsstrand naar de bijzondere 
houtzaagmolen de Bolwerksmolen.  Na 
dit bezoek maak je een wandeling over 
Landgoed ’t Schol of door de Ossenwaard 
middels één van de bewegwijzerde 
Hazepadwandelingen. Flaneer ook eens 
door het oudste stadswandelpark van 
Nederland: het Worpplantsoen. Tijdens 
het zomerseizoen is het park vaak decor 
voor tal van activiteiten en evenementen. 
Strijk neer in de serre of op het terras van 
het Sandton IJsselhotel en laat je culinair 
verwennen met uitzicht op de skyline 
van Deventer. Liever wat meer reuring 
om je heen? Kies dan voor een plekje op 
het terras van buitenbar De Tobbe aan 
de Welle op het Verlaagde Wellepad. 

7. Fietstocht met Gildegids
 De ligging van Deventer op de overgang 

van Salland richting de Veluwe, de 
Achterhoek en de IJsselvallei, zorgen 
voor een afwisselend  landschap. Iedere 

donderdag is er een fietstocht in de 
fraaie omgeving van Deventer onder 
leiding van Gilde gidsen, die over de 
interessante bezienswaardigheden 
vertellen onderweg. De afstanden van de 
routes variëren tussen de 30 en 65 km. 

 Meer informatie: www.gildedeventer.nl 

8. Kindvriendelijk
 Ook voor kinderen is er in Deventer veel te 

beleven. Trampolinespringen bij Bounz, 
een speurtocht door het monumentale 
Bergkwartier, in de zomermaanden lekker 
spelen op stadsplein de Brink, schaatsen, 
zwemmen en spelen bij De Scheg en zo 
kunnen we nog wel even door gaan. Je 
kinderen zullen zich geen moment vervelen. 

9. Ruim aanbod aan 
 overnachtingsmogelijkheden
 Wie Deventer echt wil beleven, blijft 

gewoon een nachtje slapen! Er is een ruim 
aanbod in overnachtingmogelijkheden, 
van knus familiehotel tot viersterren 
accommodatie en van bed & breakfast 
tot een huisje voor jezelf.

Tip 
Voor groepen, van klein tot 

groot, is het mogelijk een eigen 
stadsgids te reserveren op iedere 
gewenste dag en ieder gewenst 
tijdstip. Voor meer informatie: 

www.deventer.info/
groepen
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Een festival waarbij volwassenen zich weer even kind voelen. Dat was de 
bedoeling van het internationale buitentheaterfestival Deventer op Stelten.  

Inmiddels is er meer te ervaren dan voorstellingen met steltenacteurs:  
het is een theaterfestival met kwaliteit en diepgang. “In Europa  

heeft het festival een ontzettend goede naam.”

Deventer op Stelten past in Deventer, 
vindt Anjo. “Deventer, met haar mooie 
gebouwen, is een goed decor voor dit 
soort parade-achtige voorstellingen.” Maar 
het past ook bij de stad zelf. Een van de 
woorden die Deventer echt tekent, zegt ze, 
is ‘eigenwijs’. “Eigenwijs is dit festival zeker.” 

Gratis festival met veel kwaliteit
Dat begint al bij het feit dat de toegang 
voor het festival nog steeds gratis is. Dat 
is vrij uniek, zegt Anjo. “Een gratis festival 
met zoveel kwaliteit. In het buitenland zie 
je ook wel gratis festivals waar iedereen 
aan mee mag doen. Je moet dan geluk 
hebben dat je op een dag één echt goede 
voorstelling ziet. En als je wel goede festivals 
hebt, zie je dat ze uiteindelijk toch tickets 
gaan aanbieden voor bijvoorbeeld 25 
euro. Dat willen wij nooit gaan doen.” 

Wel zijn er enkele voorstellingen waarvoor 
een kleine entreeprijs geldt. Maar wie 
niets wil of kan betalen, kan zich nog 
steeds vergapen aan de voorstellingen op 
de grote pleinen (blijf vooral niet alleen 
op de Brink, tipt Anjo) en aan de IJssel 
of de rondtrekkende gezelschappen.

ook steltentheater. “We hadden vrij snel 
bedacht dat dit het moest worden.” En zo 
geschiedde. In 1997 was de eerste editie. 
Nog lang niet zo groot als nu – met alleen 
voorstellingen met steltenacteurs op de 
Brink. “Het was meteen al een succes. Het 
was iets waar iedereen zich over verwondert.” 

Wilskracht en hard werken
Dat klinkt simpel, maar was nog niet zo 
makkelijk, vertelt Anjo. Er was nogal wat 
wilskracht en hard werk voor nodig. “Veel 
Deventenaren dachten dat na vier, vijf 
jaar niets nieuws meer te bedenken was.” 
Het tegendeel bleek waar. Al gaat dat niet 
vanzelf: hard werken doet Anjo nog steeds. 
Haar ziel en zaligheid zit in dit festival. “We 
leunen nooit achterover. We willen dat 
Deventer op Stelten elk jaar weer anders is 
en blijven vasthouden aan de hoge kwaliteit.” 

Een festival met alleen maar steltenacteurs 
is het inmiddels allang niet meer. “Dat 
hebben we niet losgelaten, maar we hebben 
nu internationaal buitentheaterfestival aan 
de naam toegevoegd. Het idee was dat we 
de stad letterlijk én figuurlijk op stelten 
zetten. En nu is dat soms figuurlijk.”

Deventer op Stelten beleeft dit jaar haar 24e 
editie. Met de geboorte van Deventer op 
Stelten werd de stad de evenementenstad 
die ze nu is: één van formaat. Anjo de 
Bont van Stichting dEVENTer (voorheen 
Evenementenbureau VVV) bedacht 
Deventer op Stelten, samen met Hein te 
Riele, toenmalig directeur van de VVV. Een 
festival dat voor haar persoonlijk misschien 
wel net zo veel betekent als voor de stad. 

Anjo en Hein wisten dat Deventer en 
evenementen onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zouden worden. Deventenaren 
wisten het ook. De Deventer Boekenmarkt, de 
grootste boekenmarkt van Europa bestond al 
jaren. Het Dickens Festijn, een evenement in 
december waarbij inwoners van het historische 
Bergkwartier personages uit de boeken van 
Charles Dickens naspelen, was net ontstaan. 
“En het was ook al snel duidelijk dat dat groter 
zou worden”, vertelt Anjo. Maar er miste nog 
iets: een zomerfestival. Om het af te maken.

En dus zochten ze naar inspiratie, ook in het 
buitenland. Lang heeft het niet geduurd, 
want in Frankrijk zagen ze festivals met 
buitentheater die enorme indruk maakten, 

Interview:

Anjo de Bont
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in Deventer: theater
met én zonder stelten

Zomers hoogtepunt
in Deventer:

met én zonder stelten

Zomers hoogtepunt

Goede naam in Europa
Dat het festival van kwaliteit is, 
wordt alom bevestigd. “We hebben 
in Europa een ontzet tend goede 
naam.” Bijvoorbeeld omdat er ook 
gezelschappen meedoen die wat 
minder toegankelijk zijn. Anjo noemt 
het gezelschap Kumulus. “Die duurde 
wel anderhalf uur en was ontzettend 
traag. Dat is echt iets anders dan 
wat je op andere plekken ziet.”

Het hoeft dus niet allemaal vrolijk en  
feestelijk. Al zijn er ook nog steeds 
stelten acteurs: je moet dus nog vaak 
omhoog kijken als je het festival 
meemaakt. En dat is iets wat je echt 
eens moet ervaren. “Het doet wat 
met mensen. Volwassenen voelen 
zich kind als ze omhoog moeten 
kijken. En er zit beweging in.”

Deventer is trots
Evenementen werken goed in Deventer. Niet voor 
niets trekt ieder evenement zo’n 120.000 bezoe-
kers. Dat komt onder andere door het historische 
decor, denkt Anjo. “Het formaat van de stad werkt 
goed. De stad zelf begrenst het festivalterrein.”

En net als met veel evenementen, maken 
vrijwilligers het mogelijk. Zonder hen kan het 
simpelweg niet doorgaan. Een soort stadse 
noaberschap dus. “De sociale betrokkenheid is 
enorm, bij bewoners en vrijwilligers. Je moet 
je voorstellen dat zo’n enorm evenement z’n 
weerslag heeft op de stad en de bewoners. Bij 
Dickens is dat helemaal. Eigenlijk is Dickens 
ook het grootste buurtfeest van Salland.”

Iets terugdoen
Sinds enkele jaren doet het festival dan ook 
iets terug. Het Rode Kruis haalt mensen op die 
bijna nooit meer de deur uit gaan om een avond 

een voorstelling mee te maken “Sommige 
mensen zijn al tien jaar niet meer in de stad 
geweest. Een man zei: ‘Normaal sta ik om 
21.00 uur in m’n pyjama om naar bed te gaan. 
Nu werd ik opgehaald om naar Deventer 
op Stelten te gaan’”, vertelt Anjo ontroerd.

Het buitentheaterfestival is echt voor 
iedereen. Het is ook het evenement dat door 
bijna alle Deventenaren zelf wordt bezocht. 
Maar liefst de helft van de bezoekers komt 
uit de directe omgeving. Deventenaren zijn 
er trots op. “Als we een kleedkamer nodig 
hebben in een buurthuis, dan krijgen we 
steevast de reactie: is het voor Deventer 
op Stelten? Ja, natuurlijk, kom maar.” 

Wie naar Deventer op Stelten komt, loopt dus 
ook zeker een Deventenaar tegen het lijf. Trots 
en eigenwijs zijn ze, zo typeert Anjo, maar ook: 
kleurrijk en gastvrij. Net als het theaterfestival.

Het Tuinfeest – Een poëziefestival in de kloostertuinen van de oude 
Deventer binnenstad, waar jaarlijks zo’n dertig dichters komen voordragen. 

Een initiatief van Theater Bouwkunde:www.hettuinfeest.nl

Een drankje bij brouwerij DAVO even buiten het centrum. In de zomer kun 
je er (mét kinderen) heerlijk vertoeven in de tuin. www.davobieren.nl

Een hapje of drankje bij café De Hip op de Brink.  
Wanneer je er ook komt, het is er altijd leuk.

Maak een wandeling langs de IJssel. Welk seizoen ook, het verveelt nooit.

Wat je eens moet meemaken volgens Anjo:

41Foto: Ronald Hissink
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in Salland
Evenementen

in Salland
Evenementen

zo’n 6 kilometer aan boekenkramen. Variërend 
van literatuur tot kinderboeken, strips tot 
topografie is er hier voor ieder wat wils. 
www.deventerboekenmarkt.nl 

Stöppelhaene 
26 t/m 30 augustus 
Wat begon als oogstfeest is uitgegroeid 
tot een vijfdaags festival in Raalte. En dan 
hebben we het niet over zomaar een festival. 
Stöppelhaene is namelijk een van de mooiste 
en leukste festivals van Oost-Nederland. 
www.stoppelhaene.nl

Fisherman’s Friend 
StrongSisterrun en Strongmanrun 
5 en 6 september
De Fisherman’s Friend StrongSisterRun 
en StrongManRun zorgen ieder jaar weer 
voor een uniek evenement in Hellendoorn. 
Jaarlijks doen er duizenden mannen en 
vrouwen mee met deze obstaclerun.  
www.strongmanrun.nl 
www.strongsisterrun.nl 

Dickens festijn Deventer
19 en 20 december
Waan je even in de 19e eeuw en zie hoe 
de verhalen van Charles Dickens tot leven 
komen in de binnenstad van Deventer. 

Dauwpop 
21 mei 
Ieder jaar wordt er in Hellendoorn een 
geweldig muziekfestival georganiseerd. 
Dauwpop om precies te zijn. Met zo’n  
10.000 bezoekers en meerdere podia  
met bekende- én onbekende artiesten  
een festival waar je moet zijn geweest.  
www.dauwpop.nl

Ribs&Blues 
30 mei t/m 1 juni  
Het grootse gratis roots- en blues festival 
van Nederland is Ribs&Blues. Het festival is 
al een aantal keer uitgeroepen tot het beste 
bluesfestival van Europa en trekt jaarlijks zo’n 
40.000 bezoekers die met elkaar de liefde voor 
bluesmuziek delen. www.ribsenblues.nl 

Triathlon Holten 
19 en 20 juni
Wanneer je geen liefhebber bent van sport 
zul je bij het woord triathlon waarschijnlijk 
al afhaken. Triathlon Holten bewijst echter 
het tegendeel. Naast het sportevenement 
worden er namelijk allerlei andere activiteiten 
georganiseerd, waaronder een knallend 
slotfeest.www.triathlonholten.nl 

Deventer op Stelten 
10 t/m 12 juli
De naam zegt het al, tijdens Deventer op 
Stelten staat Deventer ook écht op stelten, 
letterlijk en figuurlijk! Tijdens dit evenement 
in de historische binnenstad zijn er ruim 150 
nationale en internationale topvoorstellingen 
te zien op het gebied van buitentheater. 
www.deventeropstelten.nl

Deventer Boekenmarkt 
2 augustus 
Wist je dat de grootste boekenmarkt van 
Europa gewoon in Salland gehouden wordt? In 
Deventer welteverstaan. De markt bestaat uit 

Ruim 950 personages uit de beroemde 
boeken van de Engelse schrijver komen tot 
leven tijdens dit prachtige evenement. 
www.dickensfestijn.nl 

De Paarse loper 
Half augustus t/m begin september
In augustus en begin september rolt  
de Sallandse Heuvelrug de paarse loper  
uit. Prachtige heidevelden kleuren de 
Sallandse Heuvelrug paars. Rondom dit 
spektakel worden er allerlei evenementen 
georganiseerd. www.paarseloper.nl

IJsselbiënnale  
Midden juni t/m eind september
De IJsselbiënnale is een internationale 
kunstroute die meandert langs de IJssel. 
De kunstwerken worden speciaal voor de 
kunstroute gemaakt en vertellen het verhaal 
van de IJsselvallei op 30 bijzondere locaties 
in het landschap. www.ijsselbiennale.nl

75 jaar vrijheid 
Doorlopend het jaar
In 2020 worden er in heel Overijssel 
activiteiten georganiseerd om de 75-jarige 
bevrijding te herdenken en te vieren. Een 
overzicht van de activiteiten is te vinden op 
www.overijsselviertvrijheid.nl
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9   Nationale Molendag, Salland
11-13 Avondwandelvierdaagse, Heino
11-14 76e Deventer Avond4daagse, Deventer
 www.deventeravond4daagse.jimdo.com 
12-15 Wandelvierdaagse OIst, Olst, www.wandelverenigingolst.nl 
15 Vital Centre Raalte Run, Raalte, www.vitalcentreraalterun.nl 
16-17 Sallandse Voorjaarstocht, Raalte, www.wandelgroep-raalte.nl 
21 Jaarlijkse SKIWfietstocht, Bathmen, www.bathmen.nl
21  Lentefair Diepenveen, Diepenveen
 www.lentefairdiepenveen.nl 
22-23 Internationaal AMCA treffen, Raalte, www.ammh.nl 
21-24  Schalkhaar Life!, Schalkhaar, www.schalkhaarlife.nl
30 IJsseltheaterfietstocht, Olst, www.theaterlangsdeijssel.nl 
30-1 juni Ribs & Blues, Raalte, www.ribsenblues.nl

Juni 
3-7 Haarles Feest, Haarle, www.haarlesfeest.nl
5-7 Nulse Feest, Den Nul, www.nulsefeest.nl 
5-14  Deventer Zomerkermis, Deventer
 www.kermisdeventer.nl 
5-7  Kunstbaken Festival, Deventer, www.kunstbakenfestival.nl 
6 Theo De Rooij Classic, Holten, www.theoderooijclassic.nl 
7 Retro Classic Toertocht, Holten
6-7 Kunstweekend, Heino
7 Triatlon Luttenberg, Luttenberg 
7  Groenste Obstakelrun, Deventer
 www.sportindeventer.nl/groenste-obstakelrun 
9-12 Wandelvierdaagse Wijhe, Wijhe
10-14 Kermis Heeten, Heeten
11  Grootste Kennisfestival van Nederland, Deventer
 www.hetgrootstekennisfestivalvannederland.nl 
12 Rijsserbergloop, Rijssen, www.rijsserbergloop.nl
12-13 Legends of Rock Tributefestival, Raalte
 www.legendsofrock-raalte.nl 
12-14 Elshoffeest, Elshof, www.elshoffeest.eu
12-14 Splosefeest, Espelo, www.splosefeest.nl
13 Korenfestival, Raalte
13-14 Kunstfietsroute van Hier tot Ginder, Okkenbroek/Deventer 
 www.kunstvanhiertotginder.nl 
14 Deventer Speciaalbier Festival, Deventer
 www.deventerspeciaalbierfestival.nl 
14 Zomermarkt op De Oorsprong, Schalkhaar
 www.nieuweoorsprong.nl 
19-20 Triathlon Holten, Holten, www.triathlonholten.nl 
19-21 Geodoorn, Hellendoorn, www.geodoorn.nl 
19-21 Zomerfeesten Mariënheem, Mariënheem
 www.midzomerfeest.nl
20  Harmoniedag, Olst
20 Reggesurvival, Nijverdal, www.reggesurvival.nl 
20 24e Sallandtocht, Deventer, www.wandelverenigingdeventer.nl 
21  Strijd van Salland, Heino, www.strijdvansalland.nl
21 Midzomer Multicultureel Muziekfestijn, Deventer
 www.muziekkoepelneringbogel.nl 

Maart
7  Deventer Vocaal Ensemble, Deventer
 www.deventervocaalensemble.nl 
7-15  Deventer Boekenweek, Deventer 
 www.deventerboekenweek.nl 
14 Rocking all over Den Nul, Den Nul, www.bijripperda.nl 
14 Salland Trail, Nijverdal, www.hetravijn.nl
15  Dutch Master of MTB, Haarle, www.dutchmastersofmtb.nl 
20-22 Kôle Kermse, Broekland, www.kolekermse.nl 
21 Ladies Park Run, Rijssen, www.ladiesparkrun.nl 
22  Voorjaarsfestijn op de Brink, Deventer
 www.facebook.com/brinkeventdeventer 
26-27 Muziek Totaal Lente-editie, Deventer 
 www.deventermuziektotaal.nl 
28 Modeshow ROV Raalte, Raalte
29 Surivalrun Wesepe, Wesepe, www.survivalwesepe.nl 

April
3-4-5  Anne Frank en Ik, Bathmen, www.cultuurhuusbraakhekke.nl
4   Stripboekenbeurs, Deventer
 www.oostnederlandsestripboekenbeurs.nl 
5 Palmpasenmarkt, Hellendoorn, www.visithellendoorn.nl 
5  Modezondag, Deventer, www.modezondagindeventer.nl 
5  Stoffenbeurs, Deventer, www.stoffenbeurs.nl 
5  Lentemarkt op De Oorsprong, Schalkhaar
 www.nieuweoorsprong.nl 
5 Holterbergtour, Holten, www.wvholten.nl 
5  Schipbeeksurvivalrun, Bathmen, www.schipbeeksurvival.nl 
8-10  Matthäus Passion, Deventer
 www.matthauspassiondeventer.nl  
10  Goede Vrijdagmarkt, Deventer, www.deventermarkten.nl 
10-19  Deventer Paaskermis, Deventer, www.kermisdeventer.nl
13 Lammetjesfeest Erve de Pas, Haarle, www.herbergdepas.nl
13 Dorsdag Sallandploffers, Raalte
13 Jonge Dierenfeest De Ultebelt, Deventer, www.ulebelt.nl 
19  IJsselloop, Deventer, www.ijsselloop.nl 
23-26  2e Wandelvierdaagse Deventer, Deventer, www.w4dd.nl  
24-9 mei 100 Jaar Station Deventer, Deventer
 www.facebook.com/100jaarstationdeventer
26  Muziek Totaal Koningsnacht, Deventer 
 www.deventermuziektotaal.nl 
26 Kingsnight op de Brink, Deventer
 www.facebook.com/brinkeventdeventer 
26-27  Deventer Koningsfestival, Deventer
 www.koningsfestivaldeventer.com 

Mei
2 Ronde van Overijssel, Rijssen, www.rondevanoverijssel.nl 
5 Bevrijdingsdag Bathmen 75 jaar vrijheid, Bathmen
 www.bathmen.nl
5 Bevrijdingsloop, Rijssen 
6-10 Voorjaarskermis, Raalte
8 Katoentjestocht, Nijverdal, www.katoentjestocht.nl 

Evenementen en data onder voorbehoud. Kijk voor een compleet overzicht van alle evenementen,  
markten en koopzondagen op www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl 

Evenementenkalender
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25-28 Zomerfestival Boskamp, Boskamp
 www.zomerfestivalboskamp.nl 
26 Zunnewendefestival, Hellendoorn
 www.zunnewendefestival.nl 
27 Mooi Leven Fair, Wijhe
27 Undercover op de Brink, Deventer
 www.facebook.com/brinkeventdeventer 
27 Zomermarkt Raalte, Raalte
28 Straatkorenfestival, Luttenberg
28  Modderdag bij de Ulebelt, Deventer, www.ulebelt.nl 
28 Theater aan de Vijver, Raalte, www.hoftheater.nl 
28 Farmstaclerun, Heino, www.farmstaclerun.nl 

Juli 
1 Sallandse Bottermarkt, Raalte
3-5 Feestweekend Lierderholthuis, Lierderholthuis
 www.feestweekendlierderholthuis.nl 
4 Deventer Stadsfestival, Deventer
 www.deventerstadsfestival.nl 
4  Trekkerslep Diepenveen, Diepenveen, www.pjodiepenveen.nl 
6-9 Luttenbergs Feest, Luttenberg, www.luttenbergsfeest.nl 
10-12     Deventer Op Stelten, Deventer, www.deventeropstelten.nl 
10-12  Kermis Boerhaar, Boerhaar, www.kermisboerhaar.nl 
12  Zeldzaam Mooi Festival, Deventer
 www.zeldzaammooievents.com 
16 Lommerdmarkt, Rijssen
17-20 Broeklanderfeest, Broekland, www.broeklanderfeest.nl 
19 Historisch en Spektakel Festival, Luttenberg 
 www.delaarman.nl 
23 Lommerdmarkt, Rijssen, www.beleefrijssenholten.nl
25 Oogstdag Holten, Holten, www.beleefrijssenholten.nl
30  Lommerdmarkt, Rijssen

Augustus
1  Poëziefestival Het Tuinfeest, Deventer, www.hettuinfeest.nl  
2  Deventer Boekenmarkt, Deventer
 www.deventerboekenmarkt.nl 
6 Lommerdmarkt, Rijssen 
6-9 Luttenbergs Feest, Luttenberg, www.luttenbergsfeest.nl 
7-9 Bouwvakfeest, Heeten, www.hekknsluuters.nl 
13 Lommerdmarkt, Rijssen
14-16 Zomerfeesten Wesepe, Wesepe
 www.zomerfeestenwesepe.com
19-23 Pompdagen, Heino, www.pompdagen.nl
20- 22  Film op de Brink, Deventer, www.filmhuisdekeizer.nl 
22  Heidemars, Holten, www.museumholterberg.nl
23 Zeldzaam Mooi Markt, Deventer
 www.zeldzaammooievents.com 
26  Festival Old Dèventer, Deventer
 www.muziekkoepelneringbogel.nl 
26-30  Stöppelhaene, Raalte, www.stoppelhaene.nl 
29 Tour de Terras, Deventer 
 www.facebook.com/brinkeventdeventer 

September
3-6 Wiejese Diekdaegen, Wijhe, www.diekdaegen.nl 
5 Shantyfestival, Rijssen
5  StrongSisterRun, Nijverdal, www.strongsisterrun.nl 
5  Kunstmarkt, Bathmen, www.kunstmarktbathmen.nl
5-6 Autorodeo, Heino

6 StrongManRun, Nijverdal, www.strongmanrun.nl 
9-13 Bruisend Nijverdal, Nijverdal, www.bruisendnijverdal.com
12  Modeshow Raalte, Raalte
12  8e Driehoektocht, Deventer
 www.wandelverenigingdeventer.nl 
12  Overijsselse Molendag, Salland 
12  Nacht van Goud, Deventer
 www.deventerverhaal.nl/nachtvangoud  
12-13  Open Monumentendag, Salland
13 Dijkentocht Fietsen, Heino
13  Oogstfeest & Zeldzaam Mooi Markt, Deventer 
 www.zeldzaammooievents.com 
18-20 Olsterfeest, Olst, www.olsterfeest.nl 
19 Olsterjaarmarkt, Olst, www.natuurlijkolst.nl 
26-27 N'joy festival, CU & CU, Raalte, www.cunstenculinair.nl 
26-28  Bathmense Kermis, Bathmen,  www.bathmensekermis.nl 

Oktober
3- 1 nov EtalageKunstRoute, Holten
4 Den Alerdinckloop, Laag Zuthem
4  Deventer Levende Etalages, Deventer
 www.deventerlevendeetalages.nl  
4  Stoffenbeurs, Deventer, www.stoffenbeurs.nl 
4-6 Schuilenburg Herfstfair, Hellendoorn
 www.schuilenburgherfstfair.nl 
11  Herfstmarkt op De Oorsprong, Schalkhaar 
 www.nieuweoorsprong.nl 
11  Ravijnloop, Nijverdal, www.ravijnloop.nl 
12 Waypoint ATB Marathon, Zuna, www.gpsmarathon.nl 
12-18 Hallowiejeweek, Wijhe, www.hallowieje.nl 
13-16 Sallandse WandelVierdaagse, Raalte, www.sw4d.nl 
24-25 Diepe Hel Holterbergloop, Holten
 www.diepehelholterbergloop.nl
25 Herfsttintenwandeling, Bathmen
29-30 Muziek Totaal Herfsteditie, Deventer
 www.deventermuziektotaal.nl 
31 SGW, Bathmen, www.paardensportbathmen.nl

November
7 Haarlerbergtrail, Haarle, www.haarlerbergloop
8 Haarlerbergloop, Haarle, www.haarlerbergloop.nl 
27  Shopping Night by Light, Deventer
 www.deventershoppingnight.nl  
27  Deventer Bluesnight, Deventer, www.deventermuziektotaal.nl 
28-29 Koerkamp Boerenwandeltocht, Bathmen
29  Zeldzaam Mooi Markt, Deventer
 www.zeldzaammooievents.com 

December
4- 3 jan Raalte on Ice, Raalte, www.raalteonice.nl 
12 Anton Pieck Winterfestijn, Wijhe, www.theaterlangsdeijssel.nl
13 Kerstfair Heino, Heino, www.dorpshuusheino.nl
13  Kerstmarkt op De Oorsprong, Schalkhaar
 www.nieuweoorsprong.nl 
17-20  Kerstmarkt Lebuinuskerk, Deventer, www.lebuinuskerk.nl 
19-20  Dickens Festijn, Deventer, www.dickensfestijn.nl 
20 Crossloop, Luttenberg
24 Plaatsing 1400 kaarsen Canadese Begraafplaats, Holten
27 Brink tot Brinkloop, Deventer/Bathmen
 www.brinktotbrinkloop.nl
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tot aan de jaren ’80. Enkele motorfietsen 
beschikken over een extra bijzonder 
verhaal waarover de eigenaren van het 
museum je graag meer vertellen. 
www.ammh.nl

Dijkman Klompenatelier 
In het Klompenatelier Dijkman valt van alles 
te zien. Zo geeft eigenaar Martin geregeld 
demonstraties over het maken van klompen 
(op afspraak) waarbij hij vertelt over zijn 
vakgebied. Ook hebben ze er een fantastisch 
klompenmozaïek staan van de Nachtwacht. 
30.000 met de hand beschilderde 
miniklompjes vormen samen het klassieke 
meesterwerk van Rembrandt van Rijn. 
www.klompen.nl

Museum Geert Groote Huis
Voor een educatieve dag ga je naar 
het Museum Geert Groote Huis. Hier 
ontdek je alles over het leven en de 
vernieuwingsbeweging van Geert Groote. 
Hij is bekend als de grondlegger van de 
’Moderne Devotie’. In deze beweging 
stond een eenvoudig en oprecht leven en 
een persoonlijke invulling van het geloof 
centraal. De ruimtes in het museum 
zijn ingedeeld in drie thema’s waar je 
alles over Geert Groote te weten komt. 
www.geertgrootehuis.nl 

prachtige uitzichten op de tentoongestelde 
beelden en objecten van vele kunstenaars. 
De galerie biedt naast schilderijen uit 
de 19e en 20e eeuw en hedendaagse 
kunstenaars ook plaats voor kleinere 
sculpturen in natuursteen, glas en brons. 
www.beeldentuinmarienheem.nl

Museum de Waag 
In het centrum van Deventer staat al sinds 
de 14e eeuw het Waaggebouw. Waar het 
vroeger nog diende als weeghuis voor 
marktkooplieden is de Waag sinds 1915 een 
museum met wisselende tentoonstellingen 
die je meer laten zien over de geschiedenis 
van de welvarende Hanzestad Deventer. 
www.museumdewaag.nl

Rijssens Museum 
In dit museum is een deel gewijd aan de 
jute-industrie, een belangrijk onderdeel 
van de geschiedenis van Rijssen. Daarnaast 
heeft het museum een hele veelzijdige 
collectie én is er een brandweermuseum 
gevestigd op dezelfde locatie. 
www.rijssensmuseum.nl

Amerikaans Motorfietsmuseum 
Sinds 2004 beschikt Raalte over een 
Amerikaans Motorfietsmuseum. De collectie 
bestaat uit motorfietsen van begin 1900 

Museum de Fundatie, 
Kasteel het Nijenhuis 
Midden in de natuur tussen Heino en Wijhe 
ligt kasteel het Nijenhuis, één van de locaties 
van Museum de Fundatie. Binnen in het 
kasteel is een deel van de collectie schilderijen, 
toegepaste kunst en beeldhouwwerken te 
bewonderen. Wat je zeker niet mag missen 
is de bijbehorende beeldentuin. Bestaand uit 
ruim 80 beelden is dit één van de grootste 
en meest bijzondere beeldentuinen van 
Nederland. Wandel na je bezoek aan de 
beeldentuin verder door het prachtige stuk 
natuur waar het Nijenhuis door omsingeld is. 
www.museumdefundatie.nl

Museum More 
Niet helemaal in Salland, maar toch zeker de 
moeite waard is museum More in Gorssel. Het 
museum ligt op slechts een kwartier rijden 
van Deventer en is het grootste Nederlandse 
museum voor modern realisme. Laat je 
verrassen door de uitgebreide collectie. 
www.museummore.nl

Beeldentuin Mariënheem 
Midden in Salland vind je de op 3 hectare 
aangelegde beeldentuin Mariënheem. 
Neem tijdens je fiets- of wandeltocht 
even een pauze en kom tot rust in de 
parkachtige tuin terwijl je geniet van de 

Salland heeft een rijke historie en cultuur. Dit vind je terug in diverse musea, bij schitterende 
landgoederen en in theaters. Wij hebben een aantal tips voor je op een rijtje gezet.

Museum de Waag Beeldentuin Mariënheem
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proeven
Musea

proeven
Cultuur

Memory Vrijheidsmuseum
In het Memory Vrijheidsmuseum beleef je de 
Tweede Wereldoorlog van begin tot eind. Vanaf de 
opkomst van het Nationaalsocialisme in Duitsland 
tot en met de bevrijding van Nederland. Tijdens 
je bezoek aan dit museum krijg je beter inzicht 
wat de soldaten in deze tijd hebben moeten 
doorstaan en zal je meer waardering krijgen voor 
de vrijheid waarin wij in Nederland mogen leven.
www.memorymuseum.nl

Geniet van theater
Een avondje genieten van voorstellingen in het theater? Dat kan in:
1. Deventer Schouwburg  www.deventerschouwburg.nl 
2. ZINiN Nijverdal  www.zinin.com
3. Hoftheater Raalte  www.hoftheater.nl 
4. Parkgebouw Rijssen  www.parkgebouw.nl
5. Openluchttheater Nijverdal  www.openluchttheater.nl 
6. Cultuurhuus Braakhekke Bathmen  www.cultuurhuusbraakhekke.nl
7. Kulturhus Holten  www.kulturhusholten.nl
8. Podium Heino  www.podiumheino.nl
9. School van Frieswijk Schalkhaar www.schoolvanfrieswijk.nl
10. Theater Bouwkunde Deventer www.theaterbouwkunde.nl

Dijkman KlompenatelierAmerican Motorcycle Museum

Museum More
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Als je in Salland bent, dan kom je er heel veel tegen. We hebben het over landgoederen.  
Salland is zelfs de regio met de hoogste dichtheid aan landgoederen. Plekken met oude  

gebouwen, indrukwekkende verhalen, mooie tuinen en parken en wandel- en  
fietsmogelijkheden. Hier komen natuur, landbouw en cultuurgeschiedenis 

bij elkaar en ervaar je de rust, schoonheid en historie van Salland. 

5. De Bannink en Elmerink, Deventer
 Landgoederen de Bannink en Elmerink zijn 

ontstaan als afzonderlijke landgoederen, 
maar werden in 1807 samengevoegd 
en vormen tegenwoordig een prachtig 
gebied van ruim 3000 hectare bos, natuur, 
waterpartijen en landbouw. Helaas is het 
huis niet opengesteld voor bezoekers omdat 
het bewoond wordt. Wel is de omgeving zo 
mooi dat het niet onbenoemd mag blijven.

6. De Gelder, Wijhe
 Landgoed de Gelder begon als havezate en 

transformeerde na een aantal verbouwingen 
tot een kasteel. Helaas is het kasteel niet 
bewaard gebleven. Wel is het landgoed 
van ruim 200 hectare een imposant, groen 

3. De Colckhof, Laag Zuthem
 Landhuis de Colckhof is diverse 

keren veranderd van uiterlijk. 
Dit zodat de gebouwen en de 
omgeving mooi bij elkaar zouden 
passen. Sinds 1989 is een groot 
gedeelte van de buitenplaats van 
Natuurmonumenten. Het landhuis is 
niet vrij toegankelijk voor bezoekers, 
het park daarentegen wel en is zeer 
geschikt voor een mooie wandeling. 

4. Nieuw Rande en Smets 
Rande (Gaia), Diepenveen

 Landgoed Rande maakte onderdeel 
uit van een cluster van oude 
landgoederen. In 1853 vonden er een 
aantal grote veranderingen plaats. 
Zo werd (Smets) Rande volledig 
afgebroken omdat het gebouw in 
verval geraakt was. Hierna werd 
er een nieuw landhuis gebouwd, 
Nieuw Rande. Tegenwoordig dient 
Nieuw Rande als hotel en kan het 
bijvoorbeeld gehuurd worden als 
locatie voor evenementen. Ook zit 
er een restaurant in het gebouw. 
Dit alles onder de naam Gaia.  

1. Kasteel het Nijenhuis,  
Heino/ Wijhe

 Wat in 1382 begon als havezate groeide 
uit tot kasteel. Het kasteel wordt 
gehuurd door Museum de Fundatie 
en dient als museum met schilderijen, 
tekeningen en beeldhouwwerken. 
Het kasteel heeft een beeldentuin 
met ruim 100 beelden. 

2. Havezate den Alerdinck,  
Laag Zuthem

 Het kostte de eerste eigenaar van 
den Alerdinck in 1647 enige moeite 
om de status van havezate te krijgen 
omdat het gebouw eigenlijk niet 
voldeed aan de eisen van een 
havezate. Door enige aanpassingen 
werd het gebouw uiteindelijk 
“havezate-waardig”. In 1797 werd 
Bernardus Josephus van Sonsbeeck 
de eigenaar van den Alerdinck. Hij 
liet in 1810 rondom de havezate 
een park aanleggen in de Engelse 
landschapsstijl. Tegenwoordig is 
havezate den Alerdinck vaak het decor 
voor bruiloften, evenementen en 
feesten én kan er overnacht worden.

Kasteel het Nijenhuis, Heino/ Wijhe
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Tip 
Bestel het boekje 

‘Landgoedwandelingen  
in Salland’ op de website 

www.deventerwebwinkel.nl. 
In het boekje vind je  
12 routes die je langs  

diverse landgoederen  
in Salland leiden.
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landgoederen
Ontdek onze 

landgoederen
Ontdek  onze

Kijk voor meer  
landgoederen in  

Salland en Overijssel op: 
www.landgoedereninoverijssel.nl

Landgoed de Bannink, Deventer Den Alerdinck, Laag Zuthem

monument aan de noordoostkant van 
Wijhe. De structuur van het landgoed 
is zo goed als bewaard gebleven met 
de lanen, grachten en wandelpaden. 
Daarom zeker de moeite waard om te 
bezoeken voor een prachtige wandeling.

7. De Haere, Olst
 In 1329 wordt de Haere voor het eerst 

genoemd als ‘Hof ter Hare’.  Een mysterieus 
gebouw op het landgoed is de schijnruïne. 
Het verhaal gaat dat het eigenlijk 2 torens 
met ondergrondse gang naar het huis 
hadden moeten worden, maar het geld 
raakte op en dit plan is niet doorgegaan. 
Momenteel staat het gebouw bekend 
als kasteel de Haere en is het te huren 
voor bijvoorbeeld bruiloften. In het 
weekend kan er wat gedronken en 
gegeten worden en de omgeving is 
opengesteld om te fietsen en wandelen. 

8. De Olsterhof, Olst
 De Olsterhof verwijst naar de oude 

geschiedenis van Olst, ofwel Holsto. 
Omstreeks 1816 diende het huis de 
Olsterhof als boerenhofstede. Het huis 
is van verschillende eigenaren geweest 
en zelfs een keer verbouwd. Ook heeft 
het dienst gedaan als huisarts- en 
tandartspraktijk. Sinds 2002 is lifestyle 
winkel en theehuis de Olsterhof 
gevestigd in het gebouw. Winkelen 
in een stukje geschiedenis dus!

9. Hoenlo, Olst
 Een van de oudste havezaten van Salland  

is Hoenlo. Het werd voor het eerst vermeld 
in 1233. Toen zag de havezate er nog 
niet zo uit als hoe het er nu uit ziet. In 
de 17e eeuw is het huis tot twee keer toe 
vergroot zodat er een hoofdgebouw met 
twee vleugels ontstond. Hierna is het nog 

meerdere malen verbouwd. Tegenwoordig 
is het huis verdeeld in 6 appartementen 
en daarom ook niet opengesteld voor 
bezoekers. Wel is het landgoed, met 
uitzondering van het park rondom 
het huis, vrij om over te wandelen.

10. Spijkerbosch, Olst
 Spijkerbosch heeft geen verleden als 

havezate. Zoals de naam al aangeeft 
is Spijkerbosch van oorsprong een 
zogenaamde spijker. Een spijker was een 
voorraadschuur. Deze is verbouwd tot 
buitenverblijf. Boven de voordeur staat 
het jaartal 1659, mogelijk het jaartal 
waarin de verbouwing begon. Ook dit 
huis is meerdere malen verbouwd en 
beschikt over een groot landgoed. Het 
huis is niet opengesteld voor bezoekers 
maar er is soms een open dag en je 
kunt er fantastisch wandelen.

49
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B E E L D E N T U I N 
M A R I Ë N H E E M

I N  S A M E N W E R K I N G  M E T
P. GROEN ART en DE EIKELHOF ANTIEK | INTERIEUR | KUNST

Beeldentuin Mariënheem is een ruim 30.000m2 groot landschapspark 
met vele doorkijkjes, vijverpartijen, glooiende gazons, boompartijen en 
boomgaard. Kom genieten van de vele beelden in onder andere brons, 
keramiek, glas, RVS, ijzer en steen. Van 1 april tot en met 1 oktober 2019 

is Beeldentuin Mariënheem geopend voor het publiek. 

O P E N I N G S T I J D E N
Dinsdag tot en met zondag van 10.00 - 18.00 uur.
Groepen boven 12 personen graag op afspraak

NIJVERDALSEWEG 20, MARIËNHEEM (aan de paral lelweg N35 Zwolle/Almelo)

06 -  22 90 32 65 -  INFO@BEELDENTUINMARIENHEEM.NL

WWW.BEELDENTUINMARIENHEEM.NL

B E E L D E N T U I N 
M A R I Ë N H E E M

I N  S A M E N W E R K I N G  M E T
P. GROEN ART en DE EIKELHOF ANTIEK | INTERIEUR | KUNST

O P E N I N G S T I J D E N
Dinsdag tot en met zondag van 10.00 - 18.00 uur.
Groepen boven 12 personen graag op afspraak

NIJVERDALSEWEG 20, MARIËNHEEM (aan de paral lelweg N35 Zwolle/Almelo)

06 -  22 90 32 65 -  INFO@BEELDENTUINMARIENHEEM.NL

WWW.BEELDENTUINMARIENHEEM.NL
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de vrijheid!
Lang leve

In april 2020 viert Overijssel dat de provincie 75 jaar geleden werd bevrijd van de  
Duitse bezetter. Op veel plekken in Salland is de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog  

nog altijd levend. Het is indrukwekkend om deze plekken te bezoeken en 
stil te staan bij de gebeurtenissen die destijds plaats vonden.

Routeboekje 
‘Beleef de bevrijding 
in Salland en Twente’  
In Salland zijn er vier verschillende 
liberation fietsroutes uitgezet waardoor 
je de route die de geallieerden aflegden 
zelf kan gaan ontdekken en beleven. 
Onderweg kom je langs de luisterstenen 
waar je verhalen beluistert over 
belangrijke gebeurtenissen tijdens de 
bevrijding. De routes zijn gebundeld in 
het routeboekje ‘Beleef de bevrijding in 
Salland en Twente’. Naast de routes vind je 
in dit boekje indrukwekkende persoonlijke 
verhalen. Daarnaast bevat dit boekje 
overnachtings- en horecatips. De routes 
nemen je op een inspirerende manier mee 
terug naar de tijd van de bevrijding, en 
leiden je door het schitterende Sallandse 
landschap. 

De routeboekjes  
zijn verkrijgbaar  
bij VVV’s en Tourist 
Info’s in Salland. 
€ 4,50   
In 2020: € 1,50

Liberation wandeling  
Sallandse Heuvelrug
Deze 12 kilometer lange wandelroute 
op de Sallandse Heuvelrug leidt je langs 
plekken die herinneren aan de Tweede 
Wereldoorlog waaronder de Canadese 
Begraafplaats. De route is te downloaden op 
www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl

 Stevensmonument en 
Onderduikershut Holterberg 

Bij wandelstartpunt Helhuizen tussen 
fietsknooppunt 64 en 61 bevindt zich na 
ongeveer 800 meter het Stevensmonument. 
Ter nagedachtenis aan de razzia van 14 
okt 1944 waarbij twee onderduikers en 
een verzetsstrijder werden gedood. Bij 
het Stevensmonument kun je rechtsaf 
het bospad in (volg de paarse route) 
richting de onderduikershut. Na ruim 
300 meter vind je de hut. In de oorlog 
zaten hier vele mensen ondergedoken. 

 Luisterstenen Liberation Route
In 7 gemeenten in Salland en Twente  
vind je luisterstenen waar je kunt luisteren  
of lezen over een specifieke gebeurtenis 
rondom de bevrijding. De teksten kunnen 
beluisterd worden via www.liberationroute.nl  
of door te bellen naar 0900-5423 728  
(€ 1,00 per gesprek). Voor een overzicht  
van de luisterstenen ga naar  
www.visitoost.nl/liberationroute

 Etty Hillesum Centrum 
Deventer 

In het Centrum worden activiteiten 
georganiseerd rond thema’s als vrede, 
mensenrechten, bezinning en samenleven. Zo 
zijn er educatieve lessen, lezingen, exposities, 
concerten en theatervoorstellingen. 
Twee tentoonstellingen zijn tijdens de 
openingsuren permanent te zien: Het leven 
van Etty Hillesum en Joods leven in Deventer.
www.ettyhillesumcentrum.nl 

 Canadese begraafplaats  
Holten

Het ereveld ’De Canadese Begraafplaats 
Holten’ op de Holterberg is één van 
de indrukwekkendste herinneringen 
aan de Tweede Wereldoorlog. In het 
vernieuwde Informatiecentrum Canadese 
Begraafplaats wordt de gedachte aan 
hen die vielen levend gehouden met 
persoonlijke verhalen, anekdotes en 
foto’s. Ontdek hier hoe Noordoost-
Nederland bevrijd werd en kom meer 
te weten over de gesneuvelde militairen 
en hoe het ereveld tot stand is gekomen. 
Op de Canadese begraafplaats vinden 
1394 militairen in een monumentale 
omgeving hun laatste rustplaats. 
www.canadesebegraafplaatsholten.nl

 Memory Vrijheidsmuseum, 
Nijverdal 

In het vernieuwde vrijheidsmuseum beleef je 
als bezoeker stap voor stap de periode 1935-
1945, beleef je hoe het was om tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in Overijssel te leven 
en wordt er een verbinding gemaakt met het 
heden. Te midden van levensechte diorama’s 
kun je met alle zintuigen de oorlog ervaren.  
www.memorymuseum.nl 

Overijssel viert vrijheid
In totaal worden er meer dan 350 activiteiten 
georganiseerd in Overijssel rondom de 
75-jarige bevrijding. Deze activiteiten vind 
je op: www.overijsselviertvrijheid.nl

de vrijheid!
Lang leve
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Of je nou oorlog hebt meegemaakt of niet, ervan leren kun je altijd. In het Memory 
Vrijheidsmuseum in Nijverdal sta je even middenin de Tweede Wereldoorlog. Weten wat er toen 

gebeurde is nog altijd relevant, vertelt Hans van Overbeeke. “Het is nog geen verleden tijd.”

van het Rode Kruis. Daar zijn stukken te zien 
over onrecht in de rest van de wereld, zodat 
je beseft hoe kwetsbaar onze vrijheid is.

Het museum werd vorig jaar compleet 
vernieuwd. Als je vanuit het oosten naar het 
westen rijdt zie je eerst een zwart blok, met 
daarbinnen de museumvloer. “Dat herbergt 
donkere tijden. Wie verder rijdt ziet een 
afgebrokkelde muur, dat staat voor vernieling. 
Daarna strekt zich een nieuwe muur uit, wat 
vrijheid betekent.” Vanuit het oosten laat 
de afgebrokkelde muur zien ‘dat de vrijheid 
nog niet af is en nog opgebouwd moet 
worden’, aldus de architect Bas Heitkamp.

Misplaatst gevoel
De verbouwing is net op tijd af voor het 
jubileumjaar: Overijssel (en Nederland) viert 
namelijk 75 jaar vrijheid. Dat is al zo’n lange 
tijd dat er nog maar weinig mensen zijn die 
oorlog aan den lijve hebben meegemaakt. 
Volgens Hans draagt dat juist bij aan het 
belang van zo’n ‘vrijheidsmuseum’ in het 
hart van Overijssel (een naam die doet 
nadenken, zegt Hans, want ‘wie stopt nou 
vrijheid in een museum’?). “In Nederland 
hebben we de luxe om de gordijnen dicht 
te doen en ons op ons eigen eilandje rijk te 
voelen. Maar dat is een misplaatst gevoel.” 

Niet alleen buiten Nederland verandert 
de wereld, ook in ons eigen land, zo 
merkt hij. “De vraagstukken waarmee we 

Botsingen
Hans doelt daarmee op de spanningen in de hele 
wereld. “Oorlog komt te voet, dus heel langzaam. 
Het begint altijd met botsingen van ideologieën. 
Je ziet nu dat het zich herhaalt. De wereld is aan 
het polariseren. Mensen staan weer tegenover 
elkaar en niet naast elkaar. Van tijd tot tijd houdt 
iedereen zijn adem in.” Dat is een van de redenen 
dat er in het museum een vaste expositie is 

Hans is voorzitter van Stichting Memory 
Vrijheidsmuseum. Een museum dat 
de bezoeker terugwerpt in de tijd van 
deportaties, mobilisaties en bevrijding. 
Een bekend verhaal? Dat valt tegen. Want 
het vrijheidsbesef lijkt steeds te vervagen. 
“Het is nog steeds actueel. Toen de oorlog 
voorbij was hingen er bordjes: ‘Das nicht 
wieder’. Maar het gebeurt nog steeds.” 

Interview:

Hans van Overbeeke
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De IJssellinie. Een Nederlandse verdedigingslinie uit de jaren ‘30 van de vorige eeuw. 
Na de Tweede Wereldoorlog is er onder de dreiging van de Koude Oorlog wederom aan 

de IJssellinie gewerkt. Kijk vooral op landgoed De Haere bij Olst, waar een wandeling 
van een uur is uitgezet langs enkele bunkers en kazematten. www.ijssellinie.nl 

Canadese Begraafplaats Holten. In het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats 
wordt de gedachte aan hen die vielen levend gehouden met persoonlijke verhalen, 

anekdotes en foto’s - vaak door nabestaanden geschonken. Ontdek hier hoe Noordoost-
Nederland bevrijd werd en kom meer te weten over de gesneuvelde militairen en 

hoe het ereveld tot stand is gekomen. www.canadesebegraafplaatsholten.nl 

MEMORY Vrijheidsmuseum. In de vaste expositie van het Memory Vrijheidsmuseum 
beleeft de bezoeker stap voor stap de Tweede Wereldoorlog, vanaf de opkomst van het 

Nationaalsocialisme in Duitsland tot en met de bevrijding van Overijssel. In de vaste 
expositie van het Historisch Centrum Overijssel beleeft de bezoeker hoe het was om 
in Overijssel te leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de vaste expositie van het 

Rode Kruis wordt een verbinding gemaakt met het heden. Hoe kunnen we de lessen 
van de geschiedenis over vrijheid toepassen op vandaag? www.memorymuseum.nl 

Beleef de historie van Nederland 
in Salland – Hans’ tips
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iedereen heeft een verhaal
Sallander of Syriër,

geconfronteerd worden zijn soms te complex 
om te overzien, laat staan een mening te 
kunnen vormen”. Het museum plaatst het 
verleden naast het heden en confronteert 
de bezoekers met herkenbare dilemma’s 
die bijdragen aan bewustwording. 

Solidariteit
Ook bemerkt hij een gebrek aan solidariteit.  
Terwijl die zo belangrijk is. “Solidariteit 
komt voor gerechtigheid. In Nederland is er 
solidariteit ten opzichte van de buren. Maar 
we hebben moeite om verantwoordelijkheid 
te dragen voor bijvoorbeeld kinderen 
die opgroeien in Syrië. Of een vader die 
vlucht uit een arm land om voor een goede 
toekomst voor zijn kinderen te zorgen. 
We noemen dat dan een economisch 
vluchteling. Maar wat zou jij doen als vader 
of moeder, als je helemaal niets hebt? 
Natuurlijk spelen er ook andere dimensies 
een rol die onze solidariteit bepalen.” 

De voorzitter van het museum is heel 
gevoelig voor dit soort kwesties. Zo 
gevoelig, dat hij zich er soms voor afsluit. 
“Dan bemerk ik een zekere somberte. 
Hoe is het mogelijk? En dan is het even 
te veel, wat we elkaar allemaal aandoen. 
Dat komt misschien ook door zijn eigen 
ervaring. In 2009 werd zijn zoon in Brazilië 
bij een roofoverval doodgeschoten. “Dat 
maakt mij automatisch verbonden met 
mensen die leed ondervinden.” Wrok heeft 
hij niet. “Als ik dat zou hebben dan kan 
ik niet verder. En ik moet ook verder.”

Betekenis van ouderschap
Misschien is dat ook wel de reden dat het 
Memory Museum hem raakt. En dat hij 
probeert te begrijpen waarom die ander 
strijdt. Een IS-vrouw bijvoorbeeld. “Ik zie 

iedereen heeft een verhaal
Sallander of Syriër,

haar niet, door dat gewaad, maar ik zou 
haar zo graag willen zien om betrokken 
te raken. Dat zijn moeders die strijden, 
en dat moederschap heeft zo’n diepe 
betekenis.” Waarmee hij wil zeggen: waar 
een strijder ook vandaan komt, er is altijd 
een reden, altijd een context. “En juist die 
context maakt het dat je het in een ander 
perspectief kunt plaatsen. Niet om te 
vergoelijken maar om het beter te begrijpen.” 

In de kapel die is ingericht voor de helden  
uit de Tweede Wereldoorlog – de 
geallieerden – provoceert hij kennissen soms 
bewust. Aan de muren zijn enkele gevallen 
soldaten uitgelicht. Er hangen kinderfoto’s, 
familiefoto’s, schoolfoto’s. En dan niets: een 
leven dat opeens ophield. “Wat als we in ons 
denken hier het leven van een Duitse soldaat 
neerzetten? Die had ook een kindertijd, een 
familieleven. Waarom deed hij wat hij deed?” 
Feiten bestaan wel, maar ‘De Waarheid’ 
niet. Er zijn meer waarheden, manieren om 
ergens naar te kijken, zo mijmert Hans. 

Oorlogsdilemma’s
In het Memory Museum komen dit soort 
thema’s aan de orde. Kinderen die het 
museum bezoeken worden aan dilemma’s 
onderworpen. Wat zou jij doen? Leren over 
oorlog is onderdeel van het burgerschap, 
zo legt de voorzitter uit. En aandacht 
hebben voor de perspectieven van een 
ander, want dat biedt ruimte voor begrijpen 
en wellicht voor begrip en solidariteit. 
Dat is nodig. Want oorlog komt voort uit 
emotie. Angst voor het onbekende en het 
verlies van veiligheid, verdriet, boosheid 
en wraakgevoelens. “En daar heb ik óók 
begrip voor. Mijn zoon is doodgeschoten, ik 
herken dat. Maar ik kan wel wraak willen, 
en boos zijn, maar stopt het dan? Nee.”
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Een verborgen plattelandsparel. Zo noemt Thea Huisman de Zorgkwekerij Het Nieuwe Veld in 
Diepenveen. Een plek die perfect weergeeft wat Salland is: gastvrij, groen en verstild, vernieuwend en toch 

vol tradities, met potentie tot groei, maar veel te bescheiden. En dus ook: verscholen. Geen wonder dat 
Thea hier wil afspreken om het over haar geliefde Salland te hebben. Het is een metafoor voor de streek.

initiatieven waar veel vrijwilligerswerk in 
zit. Van de Sallandse Wandelvierdaagse 
met 5000 deelnemers, tot de fietsroute 
Kunst van Hier tot Ginder. Dat ‘samen wat 
doen’, misschien is dat wel wat Sallanders 
typeert. “Dat is de tendens op het platteland. 
En dat zit in de genen van Sallanders.”

Net als bij hen zit bij Thea het platteland 
in het bloed. Zelf heeft ze een biologische 
boerderij in Laag-Zuthem. De boer is in 
Salland nooit ver weg, vertelt ze. “Je ziet ze op 
een trekker voorbij komen, je ziet paarden, 
koeien, schapen. En plattelandswinkels 
zijn hier nog echt geïntegreerd in het 
leven.” Dat maakt Salland aantrekkelijk. En 
gastvrij: je maakt zo even een praatje.

De diversiteit van het landschap maakt het 
fijn om er te fietsen en te wandelen. “Over 
een afstand van 30 kilometer heb je hier de 
IJssel met haar uiterwaarden, waar je kunt 
wandelen, varen, met het pontje over kunt. 
Even verderop is er de Sallandse Heuvelrug 
met heuse bergen, en daartussen heb 
je een prachtig coulisselandschap. 
En er is altijd wat te zien.”

streek in z’n geheel. We begonnen daarom 
met een lijst van kwaliteiten die het gebied 
heeft.” Het resultaat: Salland is een streek 
voor de buitenmens. Mensen die van eten 
houden en ook graag wat cultuur opsnuiven. 
Met dat in het achterhoofd betrokken Thea 
en haar collega’s lokale ondernemers. En 
met succes: het toerisme is opgebloeid.

Zoiets gebeurde ook met de kwekerij waar 
we zitten. Die ging van heel klein naar steeds 
iets groter. De tuin wordt onderhouden door 
vrijwilligers en mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. En alles gebeurt biologisch. 
Het groeit en bloeit – letterlijk. “Dat vind ik 
nou typisch Sallands”, zegt Thea. “Het vooruit 
willen, het komt van binnenuit. Men geeft 
niet gauw op. Ze begonnen hier heel klein 
met vrijwilligers. Niet voor de luxe of de 
pronk, maar om het leven beter te maken 
en gezelliger. En dan groeit het door.

Samen wat doen
De Sallander, Thea kent hem goed. Hij doet veel 
en zonder mokken. “Er heerst altijd onderlinge 
verbondenheid. Het kan er allemaal bij.” Ze 
noemt zo een paar voorbeelden van Sallandse 

Thea kletst even met de eigenaresse terwijl 
de bloemboeketten worden aangevuld. Ze 
komen rechtstreeks uit de tuin. Ja, zelfs nu in 
de herfst. Er heerst een ongekende rust in de 
bijna verstopte tuin, op slechts 5 kilometer 
van het drukke centrum van Deventer. Thea 
vertelt later honderduit terwijl ze aan haar 
verse kruidenthee nipt bij het theehuisje. 
“De sfeer is hier zo fijn. En elke keer als 
ik hier kom is er wel weer iets anders.”

Thea kent Salland goed. Heel goed, want 
ze werkt al bijna twintig jaar aan de 
promotie van de regio. Momenteel als 
gebiedscoördinator bij Salland Marketing, 
maar ze begon ooit met plattelandstoerisme, 
was onder meer directeur van het 
Sallands Bureau voor Toerisme en trad 
aan als merkleider bij Salland Marketing, 
onderdeel van MarketingOost. 

Een streek voor de buitenmens
Ze kreeg Salland dus al snel onder haar 
hoede om op de kaart te zetten. Dat 
deed ze niet alleen, maar ze speelde wel 
een belangrijke rol. Wat er toen al aan 
toerisme was? “Eigenlijk nog niets voor de 

Interview:

Thea Huisman 
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een prachtige streek
die zich meer mag laten zien

Salland:

Thea’s reisgids 
door Salland

Eigenlijk had Thea sowieso niet veel te 
klagen toen ze Salland mocht promoten. 
Want een beter bereikbare streek is haast 
niet te bedenken, vindt ze. Zowel binnen, 
als buiten Salland. Er is in zowat elk dorp 
wel een treinstation, de A1 is dichtbij en 
je bent ook in een uur in Amsterdam. Heb 
je een fiets, dan ben je van de complete 
rust zo in de stadse drukte van Deventer. 

Tandje bij
Vlakbij het theehuis ziet Thea een nieuwe 
overkapping. “Hee, die was er de vorige 

keer nog niet. Er verandert hier steeds 
iets.” Vernieuwen, ook dat doet de 
Sallander. “Niets oubollig, juist hartstikke 
modern. Maar ook bescheiden. En ik zeg 
altijd: bescheidenheid siert de mens. 
Ook daar kom je ver mee.” En toch, vindt 
Thea, kan er soms wel een tandje bij. “Er 
liggen nog veel kansen. Het kan soms nog 
professioneler en we mogen meedoen in 
de voorste gelederen.” En iets meer trots, 
dat zou de Sallander niet misstaan. Want 
het is soms nog lastig om te weten dat die 
mooie initiatieven überhaupt bestaan. 

Voordat Thea afscheid neemt, stelt ze 
voor de film te bekijken in de Bijoscoop 
– een tot bioscoop omgebouwde 
pipo-wagen. Daarin wordt uitgelegd 
waarom bijen zo belangrijk zijn 
voor het behoud van de natuur. 

“Dit is toch geweldig om met je 
kinderen naartoe te gaan?”, zegt 
Thea met een brede glimlach. En 
daarmee doelt ze niet alleen op de 
Zorgkwekerij, maar op het gastvrije 
Salland. Zij kan het weten.

die zich meer mag laten zien
een prachtige streek 

Salland:

1.     Kasteel Het Nijenhuis  
Op de grens van Heino en Wijhe. “Het 

kasteel en het landschap zijn zo onwerkelijk 
mooi. En dat zie je zomaar op het platteland. 

Het is een unieke havezate met moderne 
kunstwerken in de grote beeldentuin.”

www.museumdefundatie.nl 

2.     Sallandse Asperges 
luiden de lente in! 

Heerlijke asperges zo van het land, dagvers 
te koop bij de Sallandse aspergetelers 
en op het menu bij menig restaurant.

3.     Dwalen langs de IJssel 
Mooie vergezichten, statige landgoederen, 

IJsselhoeven, met pontjes over, vogels 
spotten, vissen, schepen kijken.
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Bezoek een 
museumboerderij

Als je door Salland fietst of wandelt zie je 
veel boerderijen. De boerderijen zijn van 
grote invloed op de cultuur en het landschap 
in Salland. Bij een museumboerderij krijg 
je een beter beeld over de cultuur en het 
ontstaan van het landschap in Salland. 

1. Museum Broer een levenlang Boer,  
Holten, www.eenlevenlangboer.nl 

2. De Pothaar, Bathmen,  
www.depothaar.nl 

3. Landbouwmuseum De Laarman,  
Luttenberg, www.delaarman.nl

4. Museumboerderij Erve Hofman, 
Hellendoorn, www.oaldheldern.nl

5. Gerrit Valk's Bakkerij- en IJsmuseum, 
www.bakkerij-ijsmuseum.nl

1. Expeditie Salland Boert en Eet Bewust
Een aanrader is om met een groep het arrangement Expeditie Salland Boert en Eet bewust 

te boeken. Met dit arrangement bezoek je als deelnemer een tweetal boerenbedrijven. 
Op de bedrijven leer je aan de hand van een activiteit en het verhaal van de boer(in) meer 

over het hedendaagse leven en werken op het platteland en de herkomst van voedsel.  

2. Arrangement Meat the Farmer
Ben jij ook nieuwsgierig naar de herkomst van het vlees op je bord?  

Wil je meer weten over de boerderij en zijn historie? Bij dit arrangement bezoek 
je museumboerderij Het Pothaar, Varkenshouderij Piggy’s Palace waar je met 
biggen knuffelt en tot slot geniet je van een boerenlunch bij De Maathoeve.  

Bovenstaande arrangementen zijn te boeken via www.maathoeve.nl/activiteiten.

Tip: Maak kennis met de boerderij 
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Salland Boert  
en Eet Bewust 

Komt je dit logo tegen bij een boerderij?  
Dan neemt deze boerderij deel aan ‘’Salland 
Eet en Boert Bewust’’. Deze Sallandse 
boeren willen je graag informeren en 
inzicht bieden over hun bedrijfsvoering 
door het organiseren van open dagen, 
excursies, het ontvangen van schoolklassen, 
de aanwezigheid van een boerderijwinkel 
of door actief te zijn op social media. 
De boerderijen die aangesloten zijn bij 
Salland Boert en Eet bewust organiseren 
regelmatig leerzame en leuke activiteiten.   
www.sallandboerteneetbewust.nl
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LandlevenLandleven

In Salland zijn er het hele jaar door 
verse streekproducten te proeven 
en te krijgen. Stap op de fiets en 
stop onderweg bij diverse bedrijven 
die je kennis laten maken met 
de streekproducten. We hebben 
een selectie voor je gemaakt.

Theeschenkerij 
bij Het Nieuwe Veld 
Diepenveen 
Bij zorgkwekerij het Nieuwe Veld 
worden planten, bloemen en groente 
biologisch gekweekt. Neem plaats in 
de theetuin en geniet van een warm 
of een koel drankje met iets lekkers. 
www.kwekerijhetnieuweveld.nl

Ambachtelijke bakkerij 
Bökkers Mölle Olst 
Een heerlijke plek om te lunchen, 
borrelen of een high tea te organiseren. 
www.bokkersmolle.nl

Boodschappen doen 
bij de boer 
Geniet van de heerlijke verse 
streekproducten die je bij  
onderstaande boerderijwinkels 
kunt kopen. 
•  Landwinkel de Knapenvelder  

Raalte, www.deknapenvelder.nl 
•  Recreatiebedrijf de Maathoeve 

Heeten, www.maathoeve.nl 
•  Vers fruit bij fruitteeltbedrijf 

van Vilsteren Wijhe 
•  Oonse Boerderieje Haarle,  

www.oonseboerderieje.nl

Ambachtelijk gemaakt ijs
Liefhebber van ijs? Ga dan naar de 
Rosahoeve in Raalte of IJsboerderij 
Oans in Dijkershoek en geniet hier van 
heerlijk ambachtelijk gemaakt ijs.  
www.rosahoeve.nl 
www.ijsboerderijoans.nl 

Bier en wijn proeven
Op zoek naar een alcoholische 
versnapering? Maak een rondleiding 
door de stadsbrouwerij van DAVO 
Bieren in Deventer. Of ga naar de 
Sallandse Landbier Brouwerij gelegen 
iets buiten Salland in Albergen. 

Wijnliefhebber? Wijngaard de 
Landman in Raalte en de Wijnstaete 
in Lemelerveld produceren 
ze de lekkerste wijnen. 
www.davobieren.nl 
www.sallandslandbier.nl  
www.wijngaarddelandman.nl  
www.wijnstaete.nl 

Streekgerechten  
in restaurants

Veel restaurants in Salland  
halen de ingrediënten van hun 
gerechten uit de streek. Een 
overzicht van restaurants waar 
je heerlijke streekgerechten kunt 
eten vind je op onze website 
www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl   

Verse streekproducten Het witte goud uit Salland 

Italië staat bekend om haar pizza’s , Spanje om haar 
tapas en Salland om haar asperges. De regio beschikt 
over een zeer lichte zandgrond met diep grondwater. 
Dit zorgt voor de specifieke smaak van de Sallandse 
asperge, een asperge van uitzonderlijke klasse. Van 
april t/m juni kan heerlijk genoten worden van het 
witte goud. Restaurants bieden aspergerechten aan, 
er worden aspergefietsroutes uitgezet en er vinden 
smaakevenementen en open dagen bij aspergetelers 
plaats. Geniet vooral van Salland Aspergeland en 
eet smakelijk! www.sallandaspergeland.nl

De lekkerste asperges haal je  
bij onderstaande aspergetelers:
•  De Boerkamp,  

Oranjelaan 19, 7431 AA Diepenveen,  
www.deboerkamp.nl

•  Ogink Asperges,  
Overkampsweg 3, 8102 PH Raalte,  
www.oginkasperges.nl

•  Tuinderij Veldink,  
Wetermansweg 10b, 7431 RD Diepenveen

•  Aspergeboerderij de Weerd,  
Nieuwe Deventerweg 34, 8101 PL Raalte,  
www.deweerdraalte.nl

•  Aspergeboerderij A. Koks,  
Oostermaatsdijk 10A, 7434 PL Lettele,  
www.aspergekoks.nl

Aspergefietsroutes 
Stap op de pedalen en combineer een fietstocht 
door de prachtige omgeving van Salland 
met het genieten van Sallandse asperges! 
De Aspergefietsroute bestaat uit twee 
fietsroutes via het fietsknooppuntensysteem; 
één vanuit Raalte en één vanuit Deventer. 
Beide routes zijn te downloaden via 
www.sallandaspergeland.nl 
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Wie Salland echt wil beleven, blijft gewoon een nachtje of langer slapen! Wakker worden  
met de opkomende zon, de dauw op het gras, het geluid van de koeien en vogels, de geur van 

bomen en planten en een uitzicht op een weids landschap. Of kies voor alle gemakken van  
de stad en kom slapen in de gastvrije Hanzestad Deventer met een prachtig historisch centrum  

en de bijzondere winkeltjes en galerieën. Van camping tot groepsaccommodatie. 
En van vakantiepark tot Bed & Breakfast. In Salland vind je het allemaal. 

Campings  
voor iedereen
In Salland hebben we campings 
voor elk soort kampeerder. Dit 
maakt het voor iedereen leuk 
om in Salland te kamperen. 
Gezinnen met kinderen gaan 
naar één van de topcampings 
waar een zwembad en 
animatieteam aanwezig is. 

Wie op zoek is naar rust, kan 
terecht bij de natuurcampings en 
minicampings. Deze campings 
zijn  gelegen in de natuur en 
een ideale uitvalsbasis om 
er te voet of met de fiets op 
uit te trekken. Geniet van de 
vogelgeluiden, de stilte en bak 
’s avonds je eigen broodje op 
een kampvuur. Een vakantie op 
een natuur- of minicamping is 
een onvergetelijke ervaring! 
 

ANWB 
Topcampings 

in Salland

ANWB Top camping is het predicaat 
voor campings die de maximale score 
van 5 sterren halen bij de ANWB cam-
pinginspectie. Deze campings beho-
ren tot de beste campings van Europa 
en blinken uit in kwaliteit. In Salland 
hebben we vier ANWB Topcampings. 

1.  De Noetselerberg 
 www.noetselerberg.nl
2.  Vakantiepark de 

Luttenberg 
 www.luttenberg.nl 
3.  Vakantiepark Mölke 
 www.molke.nl
4.  Krieghuusbelten 
 www.krieghuusbelten.nl
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in Salland
Overnachten 

Vakantieparken 
Je gaat met je gezin, een groep 
vrienden of lekker met z’n tweetjes 
op vakantie of een weekendje weg. 
Lekker op stap met elkaar in Salland 
en ’s avonds neerploffen in je eigen 
huisje. Salland biedt je een bijzondere 
combinatie van rust, beleving, 
ontspannen en ontdekken. Zowel de 
actievelingen als de rustzoekers zijn 
hier op hun plek. Er is altijd wel wat 
en veel leuks te doen. Zwemmen en 
spelen bijvoorbeeld, maar op veel 
parken staat ook een animatieteam 
voor de kinderen klaar. En zo handig: 
alles is lekker dichtbij. Ook een 
verblijf in bijzondere accommodatie, 
chalet of groepsaccommodatie 
kan op veel bungalowparken..

B&B’s en hotels 
Niks lekkerder dan er even tussenuit 
gaan met z’n tweetjes. In Salland 
heb je genoeg keuze. Verblijf in 
de drukte van de stad Deventer 
of kies je liever voor de rust van 
de Sallandse Heuvelrug? Kies 
je voor een modern hotel met 
designkamer, of kies je ervoor 
om te overnachtingen in een 
hotel met historisch karakter? Of 
maak je kennis met de Sallandse 
gastvrijheid door te overnachten 
in een B&B? Dit zijn vaak de 
mooiste locaties gecombineerd 
met extra persoonlijke gastvrijheid. 
Waar je ook overnacht; we weten 
zeker dat je geniet van comfort, 
kwaliteit en gastvrijheid.  

Bijzonder overnachten

in Salland
Overnachten 

Ga voor een overzicht van de 
overnachtingsmogelijkheden snel naar  

www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl/slapen 

1   De Kleine Wildenberg 
 Een hottub, ingerichte keuken, houtkachel 

en platenspeler. Deze gezellige pipowagen 
ziet er niet alleen ontzettend leuk uit, 
maar heeft ook alles wat je nodig hebt. 

 www.dekleinewildenberg.nl 

2 Koe in de Kost 
 Slapen midden in het weiland tussen de 

koeien. Een unieke ervaring. Je overnacht 
in grondulows die zijn opgebouwd uit 
duurzame en natuurlijke materialen.

 www.koeindekost.nl

3   Het Betere Boerenbed  
Het Wesselink 

 Het Betere BoerenBed is er voor iedereen die 
bewust zoekt naar kwaliteit en kleinschalig-
heid. Een comfortabele BoerenBed-tent waar 
de beleving en ervaring voorop staan. Je 
overnacht aan de bosrand en hebt uitzicht 
op grazende koeien. www.boerenbed.nl

4   In het huis van 
 In het huis van biedt unieke vakantie-

woningen en B&B voor 2 tot 16 personen. 
Je vindt de woningen op landgoederen, 
in natuurgebieden en in de uiterwaarden 
van de IJssel. Allemaal in de directe 
omgeving van de historische Hanzestad 
Deventer. www.inhethuisvan.nl
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♦ BUUFFIE’S PROEFLOKAAL ♦ MARKTPLEIN 4 ♦ TEL. 0572 395766 ♦
♦ RESERVEREN VIA WWW.BUUFFIE.NL ♦

♦ 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND IN DE LENTE EN ZOMER ♦
DÉ BUUF VANDÉ BUUFDÉ BUUF VAN

24 smaken 
a m b a c h t e l i j k  s c h e p i j s

welkom ♦ lunch ♦ diner ♦ bites ♦ borrel ♦ ijs

Welkom bij Buu�  e’s Proe� okaal én Albert Heijn van de Worp

24 smaken 

Welkom bij Buu�  e’s Proe� okaal én Albert Heijn van de Worp
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DÉ BUUF VANDÉ BUUFDÉ BUUF VAN

24 smaken 
a m b a c h t e l i j k  s c h e p i j s

welkom ♦ lunch ♦ diner ♦ bites ♦ borrel ♦ ijs

Welkom bij Buu�  e’s Proe� okaal én Albert Heijn van de Worp

24 smaken 

Welkom bij Buu�  e’s Proe� okaal én Albert Heijn van de Worp
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Groepsuitjes
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In Salland kun je eindeloos leuke dingen doen, in welke 
samenstelling dan ook. Als personeelsuitje, vrijgezellenfeest, 

vergaderlocatie of familiedag. Wij hebben de leukste 
locaties voor een groepsuitje op een rij gezet.

Groepsuitjes

De Maathoeve, Heeten 
Er is hier veel te doen en te beleven voor 
jong en oud. Eten, drinken en leuke 
activiteiten; alles op 1 locatie. Van diverse 
spellen tot verschillende (kook)workshops. 
Ideaal voor groepen, want er is ook een 
groepshotel waar je kunt overnachten. 
www.maathoeve.nl

De Wilgenweard, Nijverdal 
Beat The Matrix, the next 
level escape experience
10 kamers, 10 verschillende werelden 
met  3 levels en een geheim dat smeekt 
om onthuld te worden! Kraak de 
codes, los raadsels op, werk samen 
en reageer snel. Voor groepen van 3 
tot 32 personen en geschikt voor jong 
en oud! Minimum leeftijd 8 jaar. 
www.wilgenweard.nl

Deventer stadswandelingen 
Een stadswandeling door de stad Deventer 
is een bijzondere ervaring. De wandeling is 
een kennismaking met de middeleeuwse 
straatjes en steegjes in het oude handelshart 
van de stad, het Bergkwartier, en leid je langs 
de topstukken van het Noordenbergkwartier. 
www.deventer.info/groepen

De Pothaar, Bathmen
De authentieke boerderij de Pothaar 
biedt het decor voor allerlei feesten 

en evenementen. Naast dat je 
op deze locatie van alles zelf 
kunt organiseren bieden zij ook 
arrangementen op maat aan.
www.depothaar.nl

De Scheg, Deventer
Dit veelzijdige bedrijf heeft een groot 
zwemparadijs met IJslands badhuis, 
in de winter kun je er schaatsen en het 
heeft zelfs een unieke vergaderlocatie 
met onderwaterbeleving. 
www.sportbedrijfdeventer.nl/descheg

Aeroclub Salland, 
Lemelerveld
Zweefvliegen is een fantastische 
sport, waarbij je zo vrij als een 
vogel kan genieten van prachtig 
uitzicht. Iedere zweefvlucht is een 
hele belevenis. Maak bij de Aero 
Club Salland deze belevenis mee! 
www.aeroclubsalland.nl

Wijngaard de Landman, 
Raalte
Altijd willen weten hoe je bier of 
wijn moet maken? Volg dan een 
workshop bij Wijngaard de Landman 
of maak je eigen likeur. Daarnaast 
is het mogelijk om rondleidingen 
te maken over de Wijngaard. 
www.wijngaarddelandman.nl 
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Meer informatie of  reserveren?
0570-241041  WWW.KAMPEERIDEE.EU

Trekkershut aan de 
IJssel bij Olst

Nabij natuurgebied de 
Duursche Waarden

Voor 1 of 2 personen

Slechts € 39,- per nacht

750
12672017

Bezoek onze landerijen  
en landgoederen en geniet! 

Oostermaat | Ossenwaard   

De Haere | Nieuw Rande   

Kranenkamp-Veldhuizen   

Wechelerveld | ‘t Schol  

Boxbergen-Lankhorst

Gorsselse Heide

IJssellandschap beheert, ontwikkelt  
en beschermt 4000 hectare natuur- en 

cultuurgrond rond Deventer. Dit doen wij  
met hart voor het verleden, oor voor het heden 
en oog voor de toekomst. Zodat inwoners van 
stad en land er heerlijk kunnen blijven wonen, 

werken en recreëren.

Ruimte voor toegewijd en toekomstgericht 
IJssellandschap.

Voor informatie over onze stichting,  
de landgoederen, excursie’s & recreatie  

www.ijssellandschap.nl en via social media.

www.ijssellandschap.nl
Haereweg 4 in Olst  |  T 0570 - 635 955

IJSSELLANDSCHAP2017-A4-adv.indd   1 31-10-17   13:12

Eetkamer ‘Hier is ut’
Jan Schamhartstraat 5, Olst
0570 - 68 39 35
eetkamer@hierisut.nl
www.uthuus.nl/eetkamer

Aangename ontmoetingsplaats
voor lekker eten, goeie koffie, 
fijne sfeer en een heleboel meer

Loop gerust binnen of 
reserveer een tafeltje

Agenda gemeente Olst-Wijhe
Hieronder vindt u een overzicht van alle 
bijeenkomsten, kernenbezoeken, 
buurtschouwen, openbare vergaderingen 
en inloopavonden die de gemeente 
organiseert:

6 november  Informatieavond kavelver-
koop Noorder Koeslag, 
gemeentehuis

6 november  Kernenbezoek Wijhe, The 
Longhorn

7 november   Informatieavond kavelver-
koop Wesepe, Wapen van 
Wesepe

7 november  Kernenbezoek Wesepe, 
Wapen van Wesepe

Alle bijeenkomsten, openbare vergaderin-
gen en inloopavonden van de gemeente 
vindt u op www.olst-wijhe.nl. 

Op www.olst-wijhe.nl leest u alle nieuwsberichten van de gemeente. 
U kunt zich op de website ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrieven. Woensdag 31 oktober 2018

IJsselberichten

Contact
Website www.olst-wijhe.nl
E-mail gemeente@olst-wijhe.nl
Twitter @GemOlstWijhe
Post Postbus 23, 8130 AA  Wijhe
Telefoon 14 0570 of 0570 - 568080

ma. t/m vr. van 8.15 tot 12.15 uur
en van 13.00 tot 17.00 uur

Balies
U kunt met al uw vragen tijdens openings-
tijden bij ons terecht:
Gemeentehuis
Raadhuisplein 1 in Wijhe
ma. t/m vr. van 09.00 tot 12.00 uur
Holstohus
Jan Schamhartstraat 5b in Olst
maandag van 13.30 tot 16.30 uur
dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag van 13.30 tot 20.00 uur
donderdag gesloten
vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur

Bouw jouw droomhuis in Wijhe of Wesepe!
Bouw nu jouw vrijstaande of twee-onder-een-kapwoning in de wijk Noorder Koeslag in Wijhe of 
in Wesepe! Dit najaar geven we in beide dorpen woningbouwkavels uit van verschillende 
groottes. Landelijk wonen met goede voorzieningen in de buurt. Komt jouw woondroom hier 
uit? 

Binnen de regels van het bestemmingsplan en 
het beeldkwaliteitsplan bepaal je zelf hoe je 

nieuwe thuis eruit gaat zien en door wie je het 
laat bouwen. Wil je meer weten? Lees de plannen 

en de brochures op 
www.woneninolst-wijhe.nl. 

Informatieavond 
Voor het plan Noorder Koeslag nodigen wij je 
graag uit op dinsdag 6 november in het 
gemeentehuis. Voor het plan Wesepe ben je van 

harte welkom op woensdag 7 november in het 
Wapen van Wesepe. Dit is voorafgaand aan de 
jaarvergadering van Plaatselijk Belang. Beide 
avonden starten om 18.30 en duren tot 20.00 
uur.

Nieuws uit de kernen en buurtschappen 
Duurzaamheid centraal tijdens 
kernenbezoek Wijhe op 6 november
Op 6 november is het college van burgemeester 
en wethouders in Wijhe voor het jaarlijkse 
kernenbezoek. 

Tijdens deze avond kunnen inwoners in gesprek 
met het college over onderwerpen die hen 
bezighouden. Samen met PB Wijhe is besloten 
dit jaar het thema duurzaamheid centraal te 
stellen. Wat staat er zoal op het programma? Er 
zijn presentaties van Wijhe in Transitie en Goed 
Veur Mekare. Vorig jaar heeft de werkgroep 
Noordmanshoek tijdens het kernenbezoek een 
concreet voorstel voor een nieuwe invulling voor 
Noordmanshoek gepresenteerd. Tijdens het 
kernenbezoek op 6 november wordt verteld wat 
de stand van zaken is. U bent van harte welkom 
in The Longhorn, Langstraat 19 in Wijhe, 
aanvang 20.00 uur.

Kernenbezoek Wesepe
Het college van burgemeester en wethouders 
brengt woensdag 7 november 2018 een 
kernenbezoek aan Wesepe. Het programma start 
om 20.00 uur met de ledenvergadering van PB 
Wesepe. Aansluitend vertellen wethouder Anton 
Bosch en Henk Willink van PB Wesepe over sport 
en cultuur en het project ‘Kom van de bank af’. 
Daarnaast komen de onderwerpen ‘Wesepe 
Energie Neutraal’ en het ‘Voorzieningenhart 
Wesepe’ kort aan de orde. Ook kunt u vragen 
stellen aan de burgemeester en wethouders. Na 
de pauze vertelt Bert Terlouw aan de hand van 
verschillende foto’s over de burcht in Wesepe. 
U bent van harte welkom bij het Wapen van 
Wesepe. Voorafgaand aan de ledenvergadering 
van PB Wesepe vindt de informatieavond plaats 
voor de nieuwbouwkavels die begin december 
worden uitgegeven. U bent van harte welkom 
vanaf 18.30 uur.

Fysieke Infrastructuur 
en Vastgoed
Instellen voorrangskruispunt Koestraat, 
Plattenberg, Sterrebos in Wijhe
Het college van burgemeester en wethouders 
besloot om een voorrangsregeling in te stellen op 
het kruispunt Koestraat, Plattenberg, Sterrebos. 
Bestuurders op de Plattenberg en Sterrebos 
moeten voorrang verlenen aan bestuurders op de 
Koestraat. Ga voor het gehele verkeersbesluit 
naar  www.officielebekendmakingen.nl. Tot 
uiterlijk 10 december 2018 kunt u bezwaar 
indienen.

Tijdelijke afsluiting gedeelte Plattenberg en 
Sterrebos
Het college van burgemeester en wethouders 
besloot om ten behoeve van 
bouwwerkzaamheden een gedeelte van de 
Plattenberg en Sterrebos af te sluiten voor 
bestuurders. Ga voor het gehele verkeers-besluit 
naar www.officielebekendmakingen.nl. Tot 
uiterlijk 10 december 2018 kunt u bezwaar 
indienen.

Melding inrit

Olst
-  Kornet van Limburg Stirumstraat 41, aanleg

inrit, verzonden 25 oktober 2018
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van 
verzending van de vergunning bezwaar maken bij het college 
van B en W.

Leefomgeving
Uitwerkingsplan Noorder Koeslag 
(uitwerkingsplan 2018 fase 1) onherroepelijk 
Het bestemmingsplan Noorder Koeslag, 
uitwerkingsplan 2018 fase 1 werd op 
18 oktober 2018 onherroepelijk. Het plan is een 
uitwerking van het vigerende bestemmingsplan 
Noorder Koeslag uit 2007. U vindt het 
bestemmingsplan (met identificatienummer 
NL.IMRO.1773.BP2018004021-0301) op www.
ruimtelijkeplannen.nl en bronbestanden via ro.
olst-wijhe.nl. 

Bestemmingsplan Wesepe, Tollenaar en 
Veldwachter onherroepelijk 
Het bestemmingsplan Wesepe, Tollenaar en 
Veldwachter werd op 18 oktober 2018 
onherroepelijk. Het plan betreft de volgende 
ontwikkelingen:
-  het planologisch fixeren van het maximaal

aantal woningen voor de Tollenaar op 
12 woningen;

-  het planologisch toevoegen van vier extra 
woningen aan de Veldwachter, waardoor het
maximale aantal woningen 24 wordt.

U vindt het bestemmingsplan (met 
identificatienummer 
NL.IMRO.1773.BP2018005009-0301) op www.
ruimtelijkeplannen.nl en bronbestanden via ro.
olst-wijhe.nl. 

Aangevraagde omgevingsvergunningen 

Wijhe
-  Schimmelpennincklaan 24b, het uitbreiden van

de woning, activiteit bouwen, ontvangen 
19-10-2018

-  Langstraat 22, het verplaatsen en verhogen van
het afvoerkanaal, activiteiten bouwen en 
afwijken van bestemmingsplan, ontvangen 
20-10-2018

-  Langstraat (voorlopig) 26r, het gebruiken van 
een bijgebouw voor bed & breakfast, activiteit
afwijken van bestemmingsplan, ontvangen 
22-10-2018

Olst
-  Wethouder G.J. Kuiperstraat 17, het bouwen

van een erker, activiteit bouwen, ontvangen 
23-10-2018

Wijhe en Olst
-  Kerkstraat 15 in Wijhe en Jan Schamhartstraat 

5 in Olst, het plaatsen van twee reclameborden,
activiteit bouwen, ontvangen 17-10-2018

Wesepe
-  Raalterweg 91, het verbouwen van de woning,

activiteit bouwen, ontvangen 22-10-2018

Inzage
Deze aanvragen kunt u inzien bij de balie in het gemeentehuis 
in Wijhe. U kunt binnen één week na publicatie van de 
aanvraag schriftelijk of mondeling reageren bij team 
Leefomgeving. Uw reactie wordt betrokken bij het nemen van 
het besluit op de aanvraag. 

Ingetrokken aanvragen

Wijhe
-  Zuider Koeslag 1, het bouwen van een 

overkapping, activiteit bouwen, verzonden
18-10-2018

Ontwerp-omgevingsvergunningen

Wijhe
-  Boerlestraat 9, het veranderen van een 

pluimveehouderij, activiteiten inrichting 
veranderen (milieu) en handelingen met 
gevolgen voor beschermde natuurgebieden 
(aanvraag omgevingsvergunning 1e fase), ter 
inzage van 1-11-2018 t/m 12-12-2018 

-  Boerlestraat 9, het bouwen van een schuur, 
activiteit bouwen (aanvraag 
omgevingsvergunning 2e fase), ter inzage van
1-11-2018 t/m 12-12-2018

Zienswijzen
U kunt van 1 november 2018 t/m 12 december schriftelijk 
zienswijzen indienen bij het college van B en W.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere 
voorbereidingsprocedure)

Wijhe
-  Rietbergweg 1a, het tijdelijk plaatsen van een

woonunit, activiteiten bouwen en afwijken van 
bestemmingsplan, verzonden 18-10-2018

Bezwaar en voorlopige voorziening 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van 
verzending van de vergunning bezwaar maken bij het college 
van B en W.

Wet milieubeheer, AMvB
Burgemeester en wethouders maken bekend dat 
zij een melding Activiteitenbesluit heeft 
geaccepteerd voor:

Olst
-  Meente 15, het beëindigen van de

bedrijfsactiviteiten 

Bekendmakingen
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Molens & kerken

In Salland zijn er diverse mooie en bijzondere  
molens en kerken te bezichtigen. Onderstaand een overzicht.

Raalte
• Basiliek van de Heilige Kruisverheffing, 
 Kerkstraat 6. Bouw werd voltooid in 1892.  
De prachtige kerk in gotische stijl staat op de 
monumentenlijst. Open elke dag van 8-17 uur.

• Plaskerk, De Plas 8. De plaskerk is het oudste 
kerkgebouw in Raalte met mooie Secco’s.

 www.pknraalte.nl
 Rondleiding met gids, www.annahuisraalte.nl

Wesepe
• Nicolaas kerk, Ds. E. Kreikenlaan 3. Unieke 
Middeleeuwse kerk (1348) met doopvont uit 13e 
eeuw en Holtgräve orgel. Open: medio mei - 
medio sept. elke do 11-15 uur. Op afspraak 0572-
381823. www.wesepe.protestantsekerk.net

Wijhe
• N.H. Kerk in centrum,  
uit 12e eeuw met grafmonumenten. Tevens 
kerkmuseum. Rondleiding: 0570-522060/ 
522021. R.K. Kerk, Stationstraat 9.  
Bezoek op afspraak 0570-521237

Open: Op afspraak, 0572-364177. 
www.wijngaarddelandman.nl

Rijssen
Pelmolen Ter Horst. Pelmolenpad 9-9a. Olie 
molen uit 1752.Tevens molenwinkel. Open: apr 
t/m sep: ma t/m vr 10-17 uur, okt t/m mrt: ma 
t/m vr 13-17 uur. Za op afspraak en bij draaiende 
molen. 0548-549382. www.depelmolen.nl

Welsum
Stelling-/Korenmolen Houdt Braef Stant. 
IJsseldijk 65. Is bewoond en niet te bezichtigen.

Windesheim
Windesheimer Molen. Wijheseweg 43, 
038-4662052. Open: za 9-12 uur. Tevens 
molenwinkel.www.windesheimermolen.nl

Wijhe
Stelling/Korenmolen de Wijhese Molen. 
Molenbelt 5, uit 1703. In de molen is galerie en 
brasserie GB1703 gevestigd. Open: molen is 
open op za van 9 - 12 uur. GB1703 heeft ruimere 
openingstijden. 0570-523247. www.gb1703.nl

Stelling/Korenmolen De Wippe. 
Ommerweg 15. In molen zit de dokterspost.
Bezoek op afspraak 06-21468171

Marle
Stelling-/Korenmolen De Vlijt. Marledijk 17a. 
Open: als de blauwe wimpel uithangt op de 
stelling. Bezichtigen op afspraak: 0578-618776

Olst
De Bökkers Mölle. Rijksstraatweg 45. Deze 
stelling-/korenmolen werd gebouwd in 1866. 
Open: molen wo en za 10-17 uur. Groepen  
op afspraak 0571-292282. Bij de molen is ook  
een restaurant en streekwinkel gevestigd. 
Deze zijn open wo-za  9-18 uur en zo 11-18 uur
www.bokkersmolle.nl

Raalte
Amerikaanse windmolen Overesch. 
Hondemotsweg 36 aan de Raalterwetering. 
Via schouwpad bereikbaar. 0572-393415
Windmolen Fortis Montana.  
Tolhuisweg 17, in wijngaard.  
Energie wordt gebruikt voor drogen van fruit. 

Diepenveen
• N.H. Kerk, Kerkplein 5.  
Oud kloosterkerkje gesticht rond 1400.  
Open: op afspraak 0570-591730/591217

• Abdij Nieuw Sion, Vulikerweg 6. Klooster uit 
1883 gesticht de Cisterciënzer monniken. Nu 
plek voor ontmoeting, stilte en bezinning.

 www.nieuwsion.nl

Hellendoorn
• Protestantse Kerk, Dorpsstraat 39. 12e 
eeuw. Romaans eenbeukig kerkje, laat 
Gotischkoor en zijkapelletjes uit 1485. 
Open: jun t/m aug di en do 10-12 uur. 
Anders op afspraak 0548-656386/654424

Holten
• N.H. Kerk, centrum Holten. 
 Open jun t/m aug vr. 14-16.30 uur.

Olst
• N.H. Kerk, Kerkplein, gebouwd in 1295.
 Open: op afspraak 0570-562583

Bathmen
Stelling-/Korenmolen De Leeuw.
Oude Molenweg 3. Met winkel en vele molen-
producten.Open: vr 13.30-16.30 uur, za 9-16 uur. 
Inlichtingen molenaar T. Moes, 0570-543550

Deventer
Bolwerksmolen. Bolwerksweg 6. Bouwjaar 
1863. Houtzaagmolen. Open: apr - okt di en 
za 9-17 uur. Voor groepen 0570-615040. 
www.bolwerksmolen.nl

Dijkerhoek-Holten
Diekerhookse Mölle ‘de Hegeman’. 
Dijkerhoekseweg 22. Bouwjaar 1730. Tevens 
winkel met molenproducten. Open: vanaf eind 
april t/m eind sept en herfstvakantie di t/m 
za 10-16 uur. Wintermaanden op vr 13-16 uur. 
0548-362014. www.dijkerhoek.nl/molen

Hellendoorn
Korenmolen De Hoop. Ninaberlaan 78.  
Open: molenwinkel wo, do 13-17.30, vr 9-17.30  
en za 9-17 uur. Inlichtingen molenaar 
0548-655957. www.molendehoop.nl

Bathmen
• Protestantse Dorpskerk, Kerkplein 3.  
Uit 13e eeuw met fraaie muurschilderingen. 
Open: 2 jun t/m 8 sep za 10.30-14 uur en zo 
vanaf 10 uur en op afspraak: 0570-541502.

Deventer
• De Grote of Lebuïnuskerk, Grote Kerkhof 
(1040-1650). Romaanse kerk met crypte  
en wand- en gewelfschilderingen.  
Open: apr t/m okt ma t/m za 11-17 uur,  
nov t/m mrt ma t/m za 11-16 uur. 0570-612548

 www.lebuinuskerk.nl
• Bergkerk, Bergkerkplein, 12e tot 16e eeuw, laat 
gotische basiliek. In gebruik als expositieruimte 
voor beeldende kunst. Open: di t/m zo 11-17 uur.

• Broederenkerk, Broederenstraat, 14e eeuw. 
Hallenkerk met bidkapel. Open: jul t/m sept 
za 12-16 uur. Bidkapel hele jaar open 10-17 uur.

• Buysensklooster, Het Klooster. 
Kloostercomplex van de zusters van de 
Moderne Devotie. Nu Atheneum-bibliotheek 
en het Stadsarchief. www.sabinfo.nl

Molens & kerken
Tip: 

Bezoek de website 
www.molensinoverijssel.nl 

en kom meer te weten 
over de molens in 

Overijssel.

Molens

Bijzondere kerken in Salland
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www.sallandboerteneetbewust.nl

Sallandse boeren zetten hun staldeuren open...
En heten je graag welkom. 

Ontdek het 
boerenleven 

tijdens
‘Expeditie 

Salland Boert 
en Eet Bewust’.

Check de 
website!

 

Kom beleven, proeven, meewerken, 
spelen, inspireren, leren en doen op
één van de dagen dat een Sallandse 
boer of teler de deuren opent.

Kort of lang vakantie vieren. Kamperen, 
feestvieren of wandelen en fietsen.  
In de regio Hardenberg kan het gewoon!
De regio Hardenberg kent tal van leuke uitjes voor gezinnen met kleine en grote kinderen. 

Of je nou op zoek bent naar een originele speeltuin, een bioscoop, zwemstrand, dagje 

shoppen of pretpark; regio Hardenberg heeft het! Wie zin heeft in een actieve dag, kan 

zijn geluk niet op. Het Vechtdal en het Reestdal zijn wandel- en fietsgebieden, maar er 

zijn nog tal van andere manieren om actief bezig te zijn. Zo kun je er op een stepbike met 

gps door de omgeving crossen of midden in een weiland een potje 

boerengolf spelen. Of maak ook eens een kanotocht op de Vecht!

LEES MEER OP

WWW.VISITHARDENBERG.NL
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In Salland kun je heerlijk winkelen. Je vindt gezellige 
winkelstraten en overdekte winkelcentra. Hier struin je 
langs de lokale winkeliers, maar ook grote en bekende 

winkels zijn er gevestigd. Uiteraard mag een bezoek  
aan winkelstad Deventer ook niet ontbreken. 

Koopavonden 
Onderstaand een overzicht van 
de koopavonden in Salland.
• Bathmen   Vrijdagavond 
• Deventer   

• Centrum  Donderdagavond  
• Buitenwijken  Vrijdagavond 

• Heeten   Vrijdagavond 
• Heino   Vrijdagavond 
• Hellendoorn   Donderdagavond 
• Holten   Donderdagavond 
• Nijverdal   Donderdagavond 
• Olst   Vrijdagavond 
• Raalte   Vrijdagavond 
• Rijssen   Donderdagavond 
• Wijhe   Vrijdagavond  

Overzicht markten in Salland 
• Bathmen 

• Warenmarkt Schoolstraat,  
di 8.00 - 13.00 uur, za 8.00 - 13.00 uur 

• Deventer 
• Warenmarkt Beestenmarkt, di 8.00 - 12.00 uur 
• Warenmarkt W.C.Keizerslanden, 

wo 8.00 - 12.00 uur 
• Warenmarkt W.C. Vijfhoek, 

wo 10.00 - 16.00 uur 
• Warenmarkt Colmschate, do 8.00 - 13.00 uur 
• Warenmarkt De Brink, za 8.00 - 13.00 uur 

• Diepenveen 
• Warenmarkt centrum, do 13.30 - 17.00 uur 

• Heeten 
• Warenmarkt centrum, do 13.00 - 17.00 uur

• Heino 
• Warenmarkt Marktplein, ma 8.00 - 12.30 uur
• Warenmarkt, do 8.00 - 13.00 uur 

• Hellendoorn
• Warenmarkt, do 8.00 - 13.00 uur

• Holten 
• Warenmarkt Smidsbelt, vr 13.00 - 17.30 uur 

• Nijverdal 
• Warenmarkt centrum, za 11.00 - 17.00 uur 

• Olst 
• Warenmarkt Marktplein/Kerkplein,  

vr 11.00 - 16.30 uur 
• Raalte 

• Warenmarkt Domineeskamp, 
wo 8.30 - 12.30 uur 

• Warenmarkt Grote Markt, wo in juli/aug 
09.00-13.00 uur, za 10.00 - 16.00 uur 

• Rijssen 
• Warenmarkt ’t Schild, 

ma 8.00 - 13.00 uur za 9.00 - 17.00 uur 
• Schalkhaar 

• Warenmarkt centrum, do 13.30 - 17.00 uur 
• Wesepe 

• Warenmarkt centrum, do 10.00 - 13.00 uur 
• Wijhe 

• Warenmarkt Dedemplein, di 8.30 - 12.00 uur 

Winkelen
& Markten& Markten

Winkelen



in Salland
VVV’s en Tourist Info’s

Sallanders staan bekend om hun gastvrijheid. We helpen je dan ook graag om van je verblijf in Salland  
een onvergetelijke ervaring te maken. Ben je tijdens je verblijf in Salland op zoek naar toeristische 

informatie en leuke ideeën? Stap dan eens binnen bij één van de VVV’s en Tourist Info’s.  
Hier vind je onder andere folders, fiets- en wandelroutes, kaarten en souvenirs! En uiteraard  

staan de medewerkers graag voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. Ook online kun je  
veel informatie vinden over Salland. Kijk op www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl en laat je inspireren. 

in Salland
VVV’s en Tourist Info’s

Tourist Info Raalte/Bruna
Herenstraat 19, 8102 CN Raalte
0572-351300
Open: ma 13-18 uur, di t/m do 9-18 uur,  
vr 9-21 uur, za 9-17 uur

Tourist Info 
The Read Shop Rijssen
Haarstraat 44, 7462 AR Rijssen
0548-366687
info@beleefrijssenholten.nl
www.beleefrijssenholten.nl
Open: ma-vr 9-18 uur, za 9-17 uur,  
zo gesloten, do koopavond tot 21 uur.

Tourist Info  
Rijssens Museum
Kasteellaan 1, 7461 PV Rijssen
0548-514261
info@beleefrijssenholten.nl
www.beleefrijssenholten.nl
Open: di t/m vr 10-17 uur, za 13-17 uur

Tourist Info Wijhe
Primera Schippers
Langstraat 43, 8131 BA Wijhe
0570-521307
www.olstenwijhe.nl
Open: di/wo/do/vr 9.30 - 18 uur,  
za 9-17 uur

Informatiepunt Twents Reggedal
Pelmolenpad 9a, 7461 PT Rijssen
0548-549382
Open: april t/m sept  
ma t/m vr 10.00-17.00 uur.
okt t/m mrt 13.00-17.00 uur.
Week 52 en 1 gesloten

Tourist Info  
Natuurmuseum Holterberg
Holterbergweg 12, 7451 JL Holten
0548-361979
info@beleefrijssenholten.nl 
www.beleefrijssenholten.nl 
Open: ma-za 10-17 uur, zo 11-17 uur,  
1 nov tot 1 apr op ma en di gesloten

Tourist Info Heino
Dorpshuus Heino
Marktstraat 7, 8141 GA Heino
0572-700212. info@dorpshuusheino.nl
www.dorpshuusheino.nl
Open: ma t/m vr 9-16 uur, za 9-12.30 uur

Tourist Info/VVV Hellendoorn 
Dorpsstraat 49, 7447 CN Hellendoorn
0548-612729
info@vvvhellendoorn.nl  
www.visithellendoorn.nl
Open: 1e di in apr t/m herfstvakantie  
ma 13-17 uur, di t/m vr 9-17 uur, za 9-16 uur,  
in de wintermaanden gesloten

Tourist Info/ VVV Nijverdal
W. Alexanderstraat 7C, 7442 MA Nijverdal 
0548-612729
info@visithellendoorn.nl
www.visithellendoorn.nl 
Open: di en za 11-20 uur,  
ma/wo/do/vr/zo 11.00-17.00 uur

Tourist Info Olst
Jan Schamhartstraat 5H, 8121 CM Olst
0570-561606
Open: ma t/m za 10-16 uur 
www.infocentrumijssel.nl

Tourist Info Bathmen
Infopunt Bathmen 
(gevestigd in Cultuurhuus Braakhekke)
Schoolstraat 6a, 7437 AE Bathmen
infopunt@bathmen.nl / info@bathmen.nl
0570-540839
www.bathmen.nl
Open: ma t/m vr 10-16 uur en za 10-13 uur.

Tourist Info Punt Daarlerveen
Kiosk Trefpunt Daarlerveen
G. Nijlandstraat 1, 7687 AR Daarlerveen
0546-646086
Open: ma t/m vrij 10-12 en 14-17, za 10-12

Tourist Info IJssel Den Nul
Infocentrum IJssel
Rijksstraatweg 109, 8121 SR Den Nul
0570-745040
www.infocentrumijssel.nl
Open: dagelijks 10-17 uur. 
Zie website voor afwijkende 
openingstijden tijdens feestdagen.

Tourist Info/VVV Deventer
Brink 89 (Penninckshuis), 7411 BX Deventer
0570-710120
info@vvvdeventer.nl 
www.deventer.info
Open: di t/m za: 10 – 17 uur,  
zo en ma 11 – 17 uur

Tourist Info Kulturhus Holten 
Smidsbelt 6, 7451 BL Holten
0548-801930
info@beleefrijssenholten.nl 
www.beleefrijssenholten.nl 
Open: ma t/m vrij 9-17 uur
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Camping de Flierweide Traasterdijk 16
7437 RZ Bathmen
0570-541478 

www.flierweide.nl 
info@flierweide.nl

Openingstijden: Gehele jaar
Camping  met daarnaast verschillende activiteiten om gezellig en actief bezig te 
zijn speciaal voor groepen en families, ook vergaderruimte. Naast boerengolf / 
klompjesgolf zijn er ook nog andere activiteiten zoals klootschieten, Jeu de Boules en 
handboogschieten. Tevens Rustpunt, camping, camperplaatsen en verhuur vakantiechalet.

Sport- en Belevingscentrum
De Scheg

Piet van Donkplein 1 
7422 LW Deventer
0570-659777

www.descheg.nl
info@sportbedrijfdeventer.nl

Openingstijden: Gehele jaar. Beleef een onvergetelijke dag bij Sport- en 
Belevingscentrum De Scheg in Deventer met 20.000 m2 zwem- en speelplezier, een 
overdekte kunstijsbaan, diverse sporthallen, squashbanen en nog veel meer!

Camping de Holterberg Reebokkenweg 8
7451 HL Holten
0548-361524

www.holterberg.ardoer.com 
holterberg@ardoer.com

Openingstijden: Gehele jaar. Gezinscamping op de Holterberg gelegen te 
midden van vele kilometers wandel- en fietsroute, met 250 kampeerplaatsen 
maar ook luxe stacaravans en trekkershutten. Tevens verwarmd zwembad en 
verschillende speeltuinen. Tijdens vakanties een recreatieprogramma.

Aero Club Salland P/a Langsweg 28
8152 EA Lemelerveld
0572-371543

www.zweefvliegen.nl
info@aeroclubsalland.nl

Openingstijden: 1 apr – 1 okt 09.30 – 18.00 uur
Zweefvliegen is een fantastische sport, waarbij je zo vrij als een vogel 
kan genieten van prachtig uitzicht. Iedere zweefvlucht is een hele 
belevenis. Maak bij Aero Club Salland deze belevenis mee! 

De Wilgenweard
Escaperoom Overijssel

Sportlaan 6 
7443 RA Nijverdal 
0548-681338

www.wilgenweard.nl
info@wilgenweard.nl

April-oktober elke dag geopend van 10.00-17.30 u. en het hele jaar door voor  
reservering geopend. Kom je mountainbiken, suppen, Expeditie Robinson 
spelen of kies je voor de NIEUWE escapegame Beat the Matrix? Geniet van 
groepsuitjes binnen en buiten i.c.m. lekker hapjes en drankjes.

Camping 
de Grimberghoeve 

Klokkendijk 14
7467 PD Notter 
0548-513292

www.grimberghoeve.nl 
info@grimberghoeve.nl 

Zondag gesloten. Bij de Grimberghoeve in Notter (bij Rijssen) vind je  
Nederlands mooiste 9 holes boerenklompgolfbaan.  
Spelduur ruim 1,5 uur. Volwassenen € 6,50 p.p., kids t/m 12 jr € 4,50. 
(Min. 5 pers) Boogschieten op blazoen € 9,50 of leuk en spannend op wilde zwijnenjacht 
in het bos, schieten op foam (3D) dieren € 15,00, kan ook in het donker.

BEDRIJFSUITJE/VERGADERLOCATIE

Sport- en Belevingscentrum
De Scheg

Piet van Donkplein 1 
7422 LW Deventer
0570-659777

www.descheg.nl
info@sportbedrijfdeventer.nl

Openingstijden: Gehele jaar. Kijk op www.descheg.nl/arrangementen voor 
leuke bedrijfsuitjes. Ontdek (on)gewoon vergaderen bij De Scheg! Met een 
unieke onderwater beleving komt de inspiratie je vanzelf tegemoet!

Aero Club Salland P/a Langsweg 28 
8152 EA Lemelerveld
0572-371543

www.zweefvliegen.nl
info@aeroclubsalland.nl

Openingstijden: 1 apr – 1 okt 09.30 – 18.00 uur.
Zweefvliegen is een fantastische sport, waarbij je zo vrij als een vogel 
kan genieten van prachtig uitzicht. Iedere zweefvlucht is een hele 
belevenis. Maak bij Aero Club Salland deze belevenis mee!

Huis in 't Veld
groepsaccommodatie

Oerdijk 97
7434 RA Lettele
0570-551614

www.huisintveld-lettele.nl 
info@huisintveld-lettele.nl

Openingstijden: Gehele jaar. 
Unieke accommodatie waar je nog echt het groepsgevoel kunt ervaren. Veel ruimte 
binnen, met een overdekte activiteitenruimte, en buiten, met een groot sportveld.

Recreatiebedrijf 
de Maathoeve

Witteveensweg 23
8111 RP Heeten
06-33104950

www.maathoeve.nl
info@maathoeve.nl

Openingstijden: di 09.30 - 13.00 uur, do-vr 09.30 - 18.30 uur, za 09.30 - 18.30 uur, 
zo 17.00 - 19.00 uur, groepen op reservering. 
Bezoek onze Landwinkel/proef Lokaal voor een streekpakket, boerenpizza of dagje 
uit met boerenpicknick, en diverse spellen. Groepsarrangementen: Kookclinics, 
huifkartocht, diverse spellen. Teambuilding, heisessies, vergaderen met of zonder 
overnachtingen is mogelijk in onze Groepsruimte of Groepshotel. Dit alles op 1 locatie.

Koe in de kost Stokvisweg 10
8111 RS Heeten
0572-382128

www.koeindekost.nl
info@koeindekost.nl

Openingstijden: Gehele jaar. Slaap en geniet tussen de koeien! Op onze boerderij ben je 
365 dagen per jaar van harte welkom voor een vakantie tussen de koeien. Overnacht in 
een originele Grondulow en help mee op de boerderij van boer Frans en boerin Truus.

Grandcafé N-Joy De Joncheerelaan 6-8 
7441 HE Nijverdal 
0548-617778

www.grandcafe-njoy.nl 
info@grandcafe-njoy.nl 

Openingstijden: Dinsdag gesloten, andere dagen geopend. 
We verwelkomen u graag om u lekker te laten genieten van de lekkerste hapjes, 
drankjes en verse tapas, of om het spelen van darts, pool of biljart.

Ut Huus Jan Schamhartstraat 5
8121 CM Olst
0570-683939

www.uthuus.nl
info@uthuus.nl

Jij een activiteit? Wij hebben de ruimte! Het Holstohus heeft o.a. een theaterzaal, 
maar ook ruimte voor klein gezelschap. Wij verzorgen graag de catering op maat. 

Wijngaard de Landman Tolhuisweg 17
8101 NV Raalte
0572-364177
 

www.wijngaarddelandman.nl
info@wijngaarddelandman.nl 

Openingstijden: wo 09.00 - 12.00 uur, vr 09.00 - 17.00 uur.
Vinificatie, cursussen wijn maken, workshops bier en likeuren, rondleidingen 
in de wijngaard op afspraak, druiven proeven van aug tot half okt, verkoop 
van eigengemaakte streekproducten. Rustpunt open van mei –okt.
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Zien en doen - vervolg
EVENEMENTEN

Ribs & Blues Festival Raalte Festivalterrein 
Domineeskamp Raalte

www.ribsenblues.nl
info@ribsenblues.nl

Openingstijden: 30 mei, 31 mei en 1 juni 2020. Ribs & Blues Festival Raalte. Pinksteren, 30 mei 
t/m 1 juni. Toonaangevend roots & bluesfestival, straattheater, de allerlekkerste spareribs 
en veel entertainment. Ticketverkoop vanaf 1 december 2019. Zie www.ribsenblues.nl

FAMILIEATTRACTIES/KINDEREN

Ulebelt  Maatmansweg 3
7425 NC Deventer
0570-653437

www.ulebelt.nl
info@ulebelt.nl

Openingstijden: di-vr 09.00 - 17.00 uur, za-zo 13.00 - 17.00 uur.
Prachtig terrein met een informatiecentrum, een kinderboerderij om te kijken naar en 
te knuffelen met boerderijdieren, twee grote natuurlijke speelplaatsen en natuurrijke 
thematuinen. Fijne plek om te wandelen, uit te rusten en neer te strijken op het terras.

Sport- en Belevingscentrum
De Scheg

Piet van Donkplein 1 
7422 LW Deventer
0570-659777

www.descheg.nl
info@sportbedrijfdeventer.nl

Openingstijden: Gehele jaar
Kom zwemmen, schaatsen, spelen en ontdek de attracties: wildwaterbaan, glijbaan met 
lichteffecten, IJsplein, schommels, kabelbaan, skelterbaan, buikschuifbaan en meer…

Kinderboerderij 
Dondertman  

Meester bosweg 5
7451 KC Holten
0548-361169

www.kb-dondertman.nl 
info@kb-dondertman.nl

Openingstijden: nov-feb van di-zo, mrt-nov de hele week, 2e paasdag, 
hemelvaart, 2e pinksterdag en 2e kerstdag. Altijd van 10.00 - 17.00 uur.
Voor groepen met kleine kinderen een ideale locatie om een bezoek te combineren 
met een lunch, buffet of barbecue (zonder alcohol). Verblijf tot uiterlijk 20:00 uur. 

Natuurmuseum Holterberg Holterbergweg 12
7451 JL Holten 
0548-361979

www.museumholterberg.nl 
info@museumholterberg.nl 

Openingstijden: 1 april tot 1 nov dagelijks 10.00 – 17.00 uur, zo 11.00 – 17.00 uur. 
1 nov – 1 april wo t/m zo 11.00 – 17.00 uur. Schoolvakanties: dagelijks 11.00 – 17.00 uur. 
Natuurmuseum Holterberg een super leuk en leerzaam museum!  
Prachtige diorama’s, wisselende exposities en spannende speurtochten. 
Nature experience in het “Bos van Daantje das”. Dit mag je niet missen!

Vakantiepark de Luttenberg Heuvelweg 9
8105 SZ Luttenberg
0572-301405

www.luttenberg.nl
receptie@luttenberg.nl
 

Vakantiepark de Luttenberg is landelijk en aan een bosrand gelegen, op de Sallandse 
Heuvelrug in Overijssel. Ons kleinschalige vakantiepark beschikt over een binnen 
en buitenzwembad, diverse speelvoorzieningen en een gezellige brasserie.

Aan ’t Zandeinde 
kijk-, doe- en zorgboerderij 

Zandeinde 1
8148 PS Lemele
06-22684734

info@zandeinde.nl
www.zandeinde.nl

Openingstijden: do en vr 13.30 – 16.00 uur. Beleef het contact met dieren op 
onze biologische boerderij! Met biggetjes of cavia’s spelen en een rondleiding 
op onze kleinschalige biologische varkenshouderij. Voor jong en oud!

De Flierefluiter Raarhoeksweg 49 
8102 SZ Raalte
0572-357756

www.flierefluiterraalte.nl
info@flierefluiterraalte.nl

Openingstijden: april t/m augustus elke dag geopend 09.30 - 17.30 uur.
Vanaf september tot april: woensdag t/m zondag van 09.30 - 17. 30 uur. 
De Flierefluiter is de grootste en leukste speeltuin van Overijssel! 
Kom gezellig en actief spelen maar ook genieten van de rust en de goede horeca.

Butzelaarstraat 60 
8105 AR Luttenberg
0572-301288

Museum de Laarman www.delaarman.nl 
info@delaarman.nl

Openingstijden: di - vr 10.00 - 16.00 uur, 1 apr - 1 dec za en zo 13.00 - 16.00 
uur. Gevestigd in voormalige maalderij biedt het museum een grote collectie 
landbouwwerktuigen en historische objecten uit de afgelopen 150 jaar. Tevens 
Sallandse culturen en gebruiken. Diverse mogelijkheden voor demonstraties en 
deelname aan bijv. workshops smeden, kaarsen maken en wichelroede lopen.

Krieghuusbelten Krieghuisweg 19 
8102 SV Raalte
0572-371575

www.krieghuusbelten.nl
info@krieghuusbelten.nl

Openingstijden: 29 maart tot 30 september. Open:jan-okt. Kindvriendelijk 
vakantiepark met ruime comfortplaatsen en verhuurmogelijkheden. 
Speeltuinen over het gehele park, indoorspeeltuin. Overdekt zwembad 
(30°C), peuterbad en 50m waterglijbaan. Midgetgolfbaan, interactief 
pannaveld, sportvelden en veel meer! Aantrekkelijke arrangementen!

Ribs & Blues Festival 
Raalte

Festivalterrein 
Domineeskamp 

www.ribsenblues.nl
info@ribsenblues.nl

Openingstijden: 30 mei, 31 mei en 1 juni 2020. Ribs & Blues Festival Raalte. 
Pinksteren, 30 mei t/m 1 juni. Toonaangevend roots & bluesfestival, 
straattheater,de allerlekkerste spareribs en veel entertainment. 
Ticketverkoop vanaf 1 december 2019  Zie www.ribsenblues.nl

Stichting de Grote Ezel Deventer
06-55834623

www.degroteezel.com
degroteezel@hotmail.com

Openingstijden: Op aanvraag. Stichting de Grote ezel ligt op een 
kruispunt van lange afstand wandelingen. Je kan een ezeltocht van 
een halve dag, een hele dag of een meerdaagse tocht maken.  

IJsboerderij Rosahoeve Waalweg 2
8102 SW Raalte
06-30743391

www.rosahoeve.nl
info@rosahoeve.nl

Open: apr t/m sept: wo,vr,za en zo van 13-19.30 uur, jul en aug:  dagelijks van 
13-19.30 uur, Ambachtelijk boerenijs gemaakt van de  melk van eigen koeien. 
In de ijssalon op onze boerderij kunt u terecht voor een ijsje, sorbet of koffie 
met gebak.Terwijl de kinderen zich vermaken in de speeltuin neem je plaats 
op het terras.  Op zondag kun je een kijkje nemen in de stallen. Om mee te 
nemen hebben wij ijs in literbakken, eenpersoons bakjes en ijstaarten.

Dinoland Zwolle Willemsvaart 19
8019 AB  Zwolle
038-4680260

www.dinoland.nl
info@dinoland.nl

Openingstijden: zie website. Van T-Rex tot Triceratops: meer dan 100 dinosaurussen 
zijn er in Dinoland Zwolle te zien. Daarnaast kun je er eindeloos spelen. Ideaal 
voor kinderen van 2 tot 14 jaar, als dagje uit met het gezin of als kinderfeestje.
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VVV Deventer Brink 89
7411 BX Deventer 
0570-649959

www.deventer.info 
info@vvvdeventer.nl 
 

Openingstijden: di t/m za 10.00 - 17.00 uur, zo & ma 11.00 - 17.00 uur. 
Zoekt u een origineel dagje uit voor een groep? Hanzestad Deventer biedt vele mogelijkheden 
voor een groepsbezoek, van  stadswandeling tot compleet dag- en/of avondprogramma.

Vakantiepark 
de Luttenberg

Heuvelweg 9 
8105 SZ Luttenberg
0572-301405

www.luttenberg.nl
receptie@luttenberg.nl

Vakantiepark de Luttenberg is landelijk en aan een bosrand gelegen, op de Sallandse 
Heuvelrug in Overijssel. Ons kleinschalige vakantiepark beschikt over een binnen 
en buitenzwembad, diverse speelvoorzieningen en een gezellige brasserie.

Camping Noetselerberg Holterweg 116
7441 DK Nijverdal
0548-612665

www.noetselerberg.nl 
info@noetselerberg.nl

Openingstijden: 3 april t/m 25 oktober. Familiecamping met comfort plekken en 
verhuuraccommodaties voor 4 t/m 8 personen. Goede Wifi, subtropisch overdekt 
zwembad, overdekte speeltuin & fietsverhuur. Top Bistro! Aan Sallandse Heuvelrug.

Profile Rudy Assink Deventerstraat 20
8102 GC Raalte
0572-351531

www.profileassink.nl
info@profileassink.nl

Open: di, wo, do 08.30 - 18.00 uur, vr 08.30 - 20.00 uur, za 09.30 - 17.00 uur (’s winters tot 16.00 
uur). Middagsluiting 12.30 - 13.00 (za hele dag open). 1100 m2 fietsplezier! Verkoop van alle 
soorten fietsen. Specialisten in alle grote merken elektrische fietsen. Tevens fietsverhuur. 

GROEPEN

Recreatiebedrijf 
de Maathoeve

Witteveensweg 23
8111 RP Heeten
06-33104950

www.maathoeve.nl
info@maathoeve.nl

Openingstijden: di 09.30 - 13.00 uur, do-vr 09.30 - 18.30 uur, za 09.30 - 18.30 uur, zo 17.00 - 19.00 
uur, groepen op reservering. Bezoek onze Landwinkel/proef Lokaal voor een streekpakket, 
boerenpizza of dagje uit met boerenpicknick, en diverse spellen. Groepsarrangementen: 
Kookclinics, huifkartocht, diverse spellen. Teambuilding, heisessies, vergaderen met of zonder 
overnachtingen is mogelijk in onze Groepsruimte of Groepshotel. Dit alles op 1 locatie.

Aero Club Salland P/a Langsweg 28 
8152 EA Lemelerveld
0572-371543

www.zweefvliegen.nl
info@aeroclubsalland.nl

Openingstijden: 1 apr - 1 okt 09.30 - 18.00 uur. Zweefvliegen is een fantastische sport, 
waarbij je zo vrij als een vogel kan genieten van prachtig uitzicht. Iedereen zweefvlucht 
is een hele belevenis. Maak bij de Aero Club Salland deze belevenis mee!

ATL 2 Wielers  Luttenbergerweg 14, 
8105 RV Luttenberg
0572 -301389

www.fietsenwinkeloverijssel.nl 
2wielers@
autotechniekluttenberg.nl  

Openingstijden: ma t/m vr 08.00 – 12.00 uur & 13.00 – 17.30 uur.  Za 09.00 – 12.00 
uur & 13.00 – 16.00 uur. Voor de verhuur van diverse soorten fietsen zoals gewone 
stadsfietsen en elektrische fietsen. Tevens verhuur van kinderfietsen en -zitjes. 

FIETSEN

Jan Stam Fietsverhuur Waagweg 7B 
7451 AZ Holten
0548-366802

www.janstamfiets.nl
info@janstamfiets.nl

Openingstijden: ma t/m vr 08.30-17.00 uur, za 08.30-16.00 uur, zo op afspraak.
Nieuw: diverse fietsdagtochten, ook voor E-bikes en tandems, incl. koffie onderweg. 
Ook ATB-verhuur incl. route. Zie onze website voor meer informatie.

LANDGOEDEREN

Stichting 
IJssellandschap

Haereweg 4
8121 PJ Olst

www.ijssellandschap.nl Openingstijden: zie website. Van harte welkom bij IJssellandschap. We beheren, beschermen en 
ontwikkelen grond, landgoederen en bossen in Deventer en omgeving. Kom lekker wandelen,  
mountainbiken en geniet van de landgoederen en de natuur.

Huis in 't Veld
groepsaccommodatie

Oerdijk 97
7434 RA Lettele
0570-551614

www.huisintveld-lettele.nl
info@huisintveld-lettele.nl

Openingstijden: Gehele jaar
Unieke accommodatie waar je nog echt het groepsgevoel kunt ervaren. Veel ruimte binnen,  
met een overdekte activiteitenruimte, en buiten, met een groot sportveld.

Wijngaard 
de Landman 

Tolhuisweg 17 
8101 NV Raalte
0572-364177 

www.wijngaarddelandman.nl 
info@wijngaarddelandman.nl

Openingstijden: wo 09.00 - 12.00 uur, vr 09.00 - 17.00 uur. Vinificatie, cursussen wijn maken, 
workshops bier en likeuren, rondleidingen in de wijngaard op afspraak, druiven proeven van 
aug tot half okt, verkoop van eigengemaakte streekproducten. Rustpunt open van mei tot okt.

KUNST & CULTUUR

Cultuurhuus 
Braakhekke

Schoolstraat 6a
7437 AE Bathmen
0570-542420

www.cultuurhuusbraakhekke.nl
info@cultuurhuusbraakhekke.nl

Openingstijden: ma - vr 10.00 - 16.00 uur, za 10.00 - 13.00 uur.
Het Cultuurhuus Braakhekke staat in de kern van Bathmen. In het Cultuurhuus is ook 
het Infopunt Bathmen gevestigd waar u terecht kunt voor toeristische informatie.

De Pothaar Pothaarsweg 8
7437 SC Bathmen
06-16591911

www.depothaar.nl
info@depothaar.nl

Openingstijden: di, wo, do medio april/medio sept. Groepen op afspraak het hele jaar welkom. 
In het museum het verhaal van het Sallandse boerenleven. In de havensloot ligt de zomp 
waarmee gevaren kan worden. Voor een langer verblijf kunt u overnachten in onze B&B.

VVV Deventer Brink 89
 7411 BX Deventer 
0570-649959 

www.deventer.info 
info@vvvdeventer.nl 

Openingstijden: di t/m za 10.00 - 17.00 uur, zo & ma 11.00 - 17.00 uur. 
Deventer omarmt je met haar historische charme. De stad biedt tal van bezienswaardigheden, 
zoals het monumentale stadscentrum en diverse musea. Tip: Maak een stadswandeling!

Informatiecentrum 
IJssel Den Nul 

Rijksstraatweg 10 
8121 ED Den Nul
0570-745040

www.infocentrumijssel.nl Openingstijden: 10.00 - 17.00 uur, 7 dagen per week. In het infocentrum stromen 
informatie over water, natuur en cultuurhistorie bijeen. Het infocentrum is gelegen 
op een prachtige locatie langs de IJssel aan de rand van de Duursche Waarden.

Klooster Nieuw Sion Vulikerweg 6 
7431 PJ Diepenveen
06-55833526

www.nieuwsion.nl
info@nieuwsion.nl

Openingstijden: 7 dagen per week: 14.00 - 16.00 (winter) en 14.00-17.00 (zomer).
De kerk en binnentuin van Klooster Nieuw Sion, een voormalige abdij, zijn dagelijks 
geopend. Rondleidingen iedere vierde zondag van de maand. Groepen op afspraak.
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Bospark Hellendoorn

       Monda vakantieparken   ❦   Postbus 15   -   8080 AA Elburg
0525 — 681 417   ❦    www.monda.nl   ❦    info@monda.nl

Bospark Hellendoorn

   Postbus 15   -   8080 AA Elburg          Postbus 15   -   8080 AA Elburg       

Volledig ingerichte 6 pers. 
bungalows, gelegen in de 
bosrijke omgeving aan de 
Looweg te Hellendoorn.
Voorzien van c.v., apart toilet, 
ligbad/douche, 3 slaapkamers en 
t.v. Faciliteiten: restaurant, over-
dekt zwembad & tennisbaan.
Avonturenpark op 3 km afstand. 
Honden zijn welkom. Wifi  in de 
bungalow. Speciale aanbiedingen 
voor 55+ en bij 2 personen.rust & ruimte

SALL ANDSE BO T TERMARKT
Folkloristische markt met oude
boerenambachten in authentieke
klederdracht en ouderwetse
kruudmoes en oliebollen.

Iedere woensdagochtend van
9.30 uur tot 12.30 uur in juli
en augustus. 

Tevens grote warenmarkt en
snu�elmarkt.

SALLANDSE BOTTERMARKT
Folkloristische markt in Raalte 
met oude boerenambachten in
authentieke klederdracht en 
ouderwetse kruudmoes en 
oliebollen.

Alle woensdagen in juli en  in augustus 9.00-13.00 uur.
E ijdag xtra markt: vr
24 augustus 10.00-17.00 uur.

 

Tevens grote warenmarkt  
en Sallandse Streekmarkt.
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in augustus 9.00-13.00 uur.
E ijdag xtra markt: vr
24 augustus 10.00-17.00 uur.

 

Tevens grote warenmarkt  
en Sallandse Streekmarkt.
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SALLANDSE BOTTERMARKT
Folkloristische markt in Raalte 
met oude boerenambachten in
authentieke klederdracht en 
ouderwetse kruudmoes en 
oliebollen.

Alle woensdagen in juli en  in augustus 9.00-13.00 uur.
E ijdag xtra markt: vr
24 augustus 10.00-17.00 uur.

 

Tevens grote warenmarkt  
en Sallandse Streekmarkt.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP  www.ThEATERlANgsdEIJssEl.Nl 

VOlg ONs OP        @sTldIJ  |        ThEATERlANgsdEIJssEl   

zaterdag 30 & zondag 31 mei 2020
Fietsen en theater in het Fietsgekke
salland & veluwse ijsselvallei

Enterveenweg 10   7461 PB Rijssen   T 0547 - 381572   
info@delangenberg.nl   www.delangenberg.nl
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Charme Camping Heidepark is
een heerlijke camping met vanaf 
de meivakantie ieder weekend een 
recreatieprogramma. Er is een 
nieuw sanitair gebouw en op alle 
velden zijn comfortplaatsen. 
Elk veld heeft zijn eigen speeltuin 
en aangezien de kampeerplaatsen 
voornamelijk aan de buitenranden 
van het veld zijn geeft dit veel 
ruimte om lekker te spelen.

Schone slaapsters gezocht…

…ervaar de rust en de ruimte tijdens een vorstelijke overnachting op 

Havezate Den Alerdinck

Verscholen in het Sallandse coulissenlandschap wacht binnen 

de slotgracht het prachtige landgoed op u. Alwaar u voor één of 

meerdere nachten kunt verblijven met uw familie of vrienden. 

Een gastvrij onthaal valt u ten deel en ’s morgens wordt u verwend 

met een heerlijk ontbijt. Private dining mogelijk.

Voor boekingen en informatie: info@alerdinck.nl 

Bekijk ook onze film op www.alerdinck.nl

Havezate Den Alerdinck  •  Den Alerdinckweg 1, 8055 PE Laag Zuthem  •  Tel.: 0529 408 105

a4 flyer schone slaapsters.indd   1 7-8-2016   15:25:29a5 flyer schone slaapsters.indd   1 9-8-2016   15:53:52

Gastenboerderij Kosman

www.gastenboerderijkosman.nl
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St. Gerrit Valk's 
Bakkerij- en 
IJsmuseum

Dorpsstraat 49
7447 CN 
Hellendoorn
0548-654848

www.bakkerij-ijsmuseum.nl
bakkerij-ijsmuseum@ziggo.nl

Openingstijden: ma 13.00 - 17.00 uur, di-vr 09.00 - 17.00 uur, za 09.00 - 16.00 uur, zo gesloten.
In dit unieke museum aan de Dorpstraat in Hellendoorn vindt u op bijna 1000 m2  
een indrukwekkende collectie gereedschappen, voorwerpen en machines 
uit vroegere bakkerijen en uit het begin van de ijsbereiding.

Museum Broer een 
Levenlang Boer

Langstraat 40 
7451 ND Holten
0573-221555

www.eenlevenlangboer.nl
broer@eenlevenlangboer.nl

Openingstijden: 1 april tot 1 oktober ma-do 11.00 - 16.30 uur of op afspraak. Bij ‘Broer, een levenlang 
boer’ vindt u kunst en cultuur in één ruimte. Het museum toont u honderd jaar landbouwwerktuigen 
en handgereedschap met een prachtige muurschildering. Daarnaast heeft het een videopresentatie.

Natuurmuseum 
Holterberg

Holterbergweg 12
7451 JL Holten 
0548-361979

www.museumholterberg.nl 
info@museumholterberg.nl 

Openingstijden: 1 april tot 1 nov. dagelijks 10.00 - 17.00 uur, zo 11.00 - 17.00 uur. 1 nov. tot  
1 april wo t/m zo 11.00 - 17.00 uur. Schoolvakanties: dagelijks 11.00 - 17.00 uur. Natuurmuseum 
Holterberg een super leuk en leerzaam museum! Prachtige diorama’s, wisselende exposities en 
spannende speurtochten. Nature experience in het “Bos van Daantje das”. Dit mag je niet missen!

Museum de Laarman Butzelaarstraat 60 
8105 AR Luttenberg
0572-301288

www.delaarman.nl 
info@delaarman.nl

Openingstijden: di - vr 10.00 - 16.00 uur, 1 apr - 1 dec. za en zo 13.00 - 16.00 uur. Gevestigd in 
voormalige maalderij biedt het museum een grote collectie landbouwwerktuigen en historische 
objecten uit de afgelopen 150 jaar. Tevens Sallandse culturen en gebruiken. Diverse mogelijkheden 
voor demonstraties en deelname aan bijv. workshops smeden, kaarsen maken en wichelroede lopen.

Ribs & Blues Festival 
Raalte

Festivalterrein 
Domineeskamp 
Raalte

www.ribsenblues.nl
info@ribsenblues.nl

Openingstijden: 30 mei, 31 mei en 1 juni 2020. Ribs & Blues Festival Raalte. Pinksteren,  
30 mei t/m 1 juni. Toonaangevend roots & bluesfestival, straattheater,de allerlekkerste spareribs 
en veel entertainment. Ticketverkoop vanaf 1 december 2019  Zie www.ribsenblues.nl

Stichting IJssellinie Haereweg 4b 
8121 PJ Olst
06-51417240

www.ijssellinie.nl 
rondleidingen@ijssellinie.nl

Openingstijden: Gehele jaar. U kunt het hele jaar rond een rondleiding afspreken of bezoek  
onze open dagen in Olst bij de Haere op de eerste zaterdagen van maart t/m oktober van 12.00-
15.30 uur. Extra open dagen bij De Terp op 20 juni, 15 augustus en 19 september. Open dagen  
bij de LAACC bunker in Welsum ivm renovatie nog niet bekend (zie ook website en facebook).

Historische 
Vereniging 
Wijhe

Langstraat 52
8131 BD Wijhe
0570-521062

www.historischeverenigingwijhe.nl
historischeverenigingwijhe@
gmail.com

Openingstijden: september t/m mei van 13.30 tot 16.00 uur. Juni t/m augustus op 
woensdag en vrijdag van 13.30 tot 16.00 uur en op zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. 
Wat organiseren wij? Rondleidingen in ons museum, rondleidingen in het centrum van 
Wijhe, historische wandelingen in de zomermaanden, opendagen genealogie.

NATUUR

Informatiecentrum 
IJssel Den Nul 

Rijksstraatweg 10 
8121 ED Den Nul
0570-745040

www.infocentrumijssel.nl Openingstijden: 10.00 - 17.00 uur, 7 dagen per week. In het infocentrum stromen 
informatie over water, natuur en cultuurhistorie bijeen. Het infocentrum is gelegen 
op de prachtige locatie langs de IJssel aan de rand van de Duursche Waarden. 

Buitencentrum 
Sallandse Heuvelrug

Grotestraat 281 
7441 GS Nijverdal
0548-612711

www.sallandseheuvelrug.nl/
bezoekerscentrum
buitencentrumsallandseheuvelrug@
staatsbosbeheer.

nl Openingstijden: dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. 
In het vernieuwde Buitencentrum Sallandse Heuvelrug kunt u alle informatie krijgen over de 
natuur, geologie en (cultuur)historie van dit unieke gebied. In het gezellige cafe-restaurant 
met een openhaard en buitenterras worden (h)eerlijke gerechten en drankjes geserveerd.

Natuurmuseum 
Holterberg

Holterbergweg 12
7451 JL Holten 
0548-361979

www.museumholterberg.nl 
info@museumholterberg.nl 

Openingstijden: 1 april tot 1 nov dagelijks 10.00 – 17.00 uur, zo 11.00 – 17.00 uur. 1 nov – 1 april wo 
t/m zo 11.00 – 17.00 uur. Schoolvakanties: dagelijks 11.00 – 17.00 uur. Natuurmuseum Holterberg 
een super leuk en leerzaam museum! Prachtige diorama’s, wisselende exposities en spannende 
speurtochten. Nature experience in het “Bos van Daantje das”. Dit mag je niet missen!

Het Nieuwe Veld Boxbergweg 46 
7431 PN Diepenveen
06-53972168

www.kwekerijhetnieuweveld.nl
info@kwekerijhetnieuweveld.nl

Openingstijden: vr 10.00 - 18.00 uur. 
In het Bijenmuseum kunt u in de demonstratiekasten bijen van dichtbij bekijken. 
Er zijn verschillende bijenkasten te zien en er is informatie over de bijen voor 
jong en oud. In onze bioscoop zijn informatieve films te bekijken.

KUNST & CULTUUR - VERVOLG

Camping 
de Flierweide

Traasterdijk 16
7437 RZ Bathmen
0570-541478

www.flierweide.nl
info@flierweide.nl

Openingstijden: Gehele jaar. Dit rustpunt is rustig en landelijk gelegen bij een camping,  aan 
de rand van het Traasterbos en 300 m van het gemoedelijke en gezellige dorp Bathmen. 
Camping met verschillende activiteiten om gezellig en actief bezig te zijn speciaal voor 
groepen en families, ook vergaderruimte. Tevens Camperplaatsen en verhuur vakantiechalet.

RUSTPUNTEN

Iets van de weg Nieuwe Wetering 1 
8144 RA 
Lierderholthuis
0572-391230

www.ietsvandeweg.nl
ligt@ietsvandeweg.nl

Openingstijden: ma, di, do, vr 10.00 - 16.00 uur.
Iets van de weg’ is gevestigd op een authentieke landgoedboerderij. In ons winkeltje verkopen 
we ondermeer groente en geschenkartikelen. We serveren je graag een kopje koffie, thee  
of een verfrissing. In onze pluktuin stel je zelf je mooiste boeket samen.

Landwinkel 
de Knapenvelder

Knapenveldseweg 29 
8102 RR Raalte
0572-352238

www.deknapenvelder.nl
info@deknapenvelder.nl

Openingstijden: di 09.00 – 17.00 uur en vr 09.00 – 17.00 uur, za 09.00 – 16.00 uur. Landwinkel 
de Knapenvelder uw adres voor eigen dagverse zuivel, eigen rundvlees, chocolade, notenmixen, 
Boerenkaas, puur sap, geschenkpakketten, speciaalbier, droge worst. Tevens Rustpunt.



SALLAND AMBASSADEURS

72

Zien en doen - vervolg
TUINEN - VERVOLG

Het Nieuwe Veld Boxbergweg 46 
7431 PN Diepenveen
06-53972168

www.kwekerijhetnieuweveld.nl
info@kwekerijhetnieuweveld.nl

Openingstijden: vr 10.00 - 18.00 uur. In het Bijenmuseum kunt u in de demonstratiekasten 
bijen van dichtbij bekijken. Er zijn verschillende bijenkasten te zien en er is informatie 
over de bijen voor jong en oud. In onze bioscoop zijn informatieve films te bekijken.

Huyskweker Pot Hooilandweg 2a
8106 PE Mariënheem
0572-360966

www.kwekerij-pot.nl
info@huyskweker-pot.nl

Openingstijden: sept - april ma -za 9.00 - 17.00 uur, mei - juli ma - za 9.00 -18.00 uur. 
In seizoenen jaarrond geopend. 
Passie voor alles wat groeit en bloeit! Kwekerij Peter en Ivonne Pot.

WANDELEN

Camping de 
Holterberg

Reebokkenweg 8 
7451 HL Holten
0548-361524

www.holterberg.ardoer.com
holterberg@ardoer.com

Openingstijden: Gehele jaar. Gezinscamping op de Holterberg is gelegen te midden van vele kilo-
meters wandel- en fietsroute, met 250 kampeerplaatsen maar ook luxe stacaravans en trekkershutten. 
Tevens verwarmd zwembad en verschillende speeltuinen. Tijdens vakanties een recreatieprogramma.

WATER

Sport- en 
Belevingscentrum 
De Scheg

Piet van Donkplein 1 
7422 LW Deventer 
0570-659777

www.descheg.nl
info@sportbedrijfdeventer.nl

Openingstijden: Gehele jaar. Avontuurlijke attracties: wildwaterbaan, familieglijbaan, 
glijbaan met lichteffecten en meer… Tevens wedstrijd- en instructiebad, spettereiland 
met zand en water en IJslands Badhuis met sauna’s en bubbelbad.

Sallandse 
Wandelvierdaagse

Domineeskamp 1 
8102 CC Raalte
06-33798079

www.sw4d.nl
info@sw4d.nl

Openingstijden: 13 t/m 16 oktober 2020. De routes van de Sallandse Wandelvierdaagse 
zijn van ongekende schoonheid, variatie en volop culturele beleving. Dag deelname 
is ook mogelijk. Afstanden: 12-20-30-40 km en het 8 km kidsprogramma.

Stichting 
de Grote Ezel

Deventer
06-55834623

www.degroteezel.com
degroteezel@hotmail.com

Openingstijden: Op aanvraag
Stichting de Grote ezel ligt op een kruispunt van lange afstand wandelingen. 
Je kan een ezeltocht van een halve dag, een hele dag of een meerdaagse tocht maken.  

Openluchtzwembad 
de Tippe

Brinkweg 11 
8141 NA Heino
0572-391850

www.zwembaddetippe.nl
info@sportbedrijfraalte.nl

Openingstijden: mei t/m  half september. Kom zwemmen en spelen bij openluchtzwembad 
de Tippe met drie verwarmde baden: een wedstrijdbad, een ondiep bad en peuterbad. 
Er is een mooie ligweide met airtrampoline en andere speeltoestellen.

Landgoed 
Schuilenburg 

Schuilenburgerweg 54 
7447 RP Hellendoorn
0548-681782

www.schuilenburg.nl
info@schuilenburg.nl

Openingstijden: Gehele jaar 
Samen genieten op een unieke locatie, prachtig gelegen aan rivier de Regge, fluisterboten 
en kano verhuur, activiteiten, buffetten, BBQ, vaaruitjes voor mensen met een beperking.

De Wilgenweard
Escaperoom 
Overijssel

Sportlaan 6 
7443 RA Nijverdal 
0548-681338

www.wilgenweard.nl
info@wilgenweard.nl

Openingstijden: april-oktober elke dag geopend van 10.00-17.30 uur en het hele 
jaar door voor  reservering geopend. Kom je mountainbiken, suppen, Expeditie 
Robinson spelen of kies je voor de NIEUWE escapegame Beat the Matrix? 
Geniet van groepsuitjes binnen en buiten i.c.m. lekker hapjes en drankjes.

Camping 
de Grimberghoeve 

Klokkendijk 14
7467 PD Notter
0548-513292

www.grimberghoeve.nl 
info@grimberghoeve.nl 

Openingstijden: zo gesloten. 
Kanovaren op de Regge dat is plezier en pure natuurbeleving. 
Canadese kano’s 2-3 volw. € 11,- per uur. Dagdeel (4 uur) € 23,50.

WINKELEN 

VVV Deventer Brink 89
7411 BX Deventer 
0570-649959

www.deventer.info 
info@vvvdeventer.nl 
 

Openingstijden: di t/m za 10.00 – 17.00 uur, zo & ma 11.00 – 17.00 uur. In Deventer kun 
je heerlijk shoppen! Naast de bekende winkelketens zijn er veel eigenzinnige winkels, 
met trendy kleding, hippe hebbedingen en artistieke ambachten. Voor ieder wat wils!

Het Nieuwe Veld Boxbergweg 46 
7431 PN Diepenveen
06-53972168

www.kwekerijhetnieuweveld.nl
info@kwekerijhetnieuweveld.nl

Openingstijden: vr 10.00 - 18.00 uur. In het Bijenmuseum kunt u in de demonstratiekasten 
bijen van dichtbij bekijken. Er zijn verschillende bijenkasten te zien en er is informatie 
over de bijen voor jong en oud. In onze bioscoop zijn informatieve films te bekijken.

De Olsterhof A. Geertsstraat 16 
8121 BL Olst
0570 564330

www.olsterhof.nl
info@olsterhof.nl 

Openingstijden: dagelijks, zie de website.
De Olsterhof is een lifestylewinkel in het Sallandse dorpje Olst, 
met een unieke stijl en een zeer gevarieerd assortiment

Krieghuusbelten Krieghuisweg 19
8102 SV Raalte 
0572-371575

www.krieghuusbelten.nl
info@krieghuusbelten.nl

Openingstijden: 29 maart tot 30 september. Open:jan-okt. Kindvriendelijk vakantiepark 
met ruime comfortplaatsen en verhuurmogelijkheden. Speeltuinen over het gehele park, 
indoorspeeltuin. Overdekt zwembad (30°C), peuterbad en 50m waterglijbaan. Midgetgolfbaan, 
interactief pannaveld, sportvelden en veel meer! Aantrekkelijke arrangementen!

Zwembad en 
sportcentrum 
Tijenraan

Zwolsestraat 65 
8101 AB Raalte
0572-760600

www.sportbedrijfraalte.nl
info@sportbedrijfraalte.nl

Openingstijden: Zie website
Dit zwembad bestaat uit drie zwembaden, waaronder een 25 meter bad,  
een glijbaan, whirlpool en Sportcafé.

Klooster Nieuw Sion Vulikerweg 6 
7431 PJ Diepenveen
06-55833526 

www.nieuwsion.nl
info@nieuwsion.nl

Openingstijden: zie onze website. Klooster Nieuw Sion biedt op iedere 4e zondag  
van de maand rondleidingen. Groepen op afspraak. Ook bijeenkomsten, 
workshops en retraites en overnachten mogelijk. Kijk op: www.nieuwsion.nl  

Ulebelt Maatmansweg 3 
7425 NC Deventer
0570-653437

www.ulebelt.nl
info@ulebelt.nl

Openingstijden: di-vr 09.00 - 17.00 uur, za-zo 13.00 - 17.00 uur.
Prachtig terrein met een informatiecentrum, een kinderboerderij om te kijken naar en 
te knuffelen met boerderijdieren, twee grote natuurlijke speelplaatsen en natuurrijke 
thematuinen. Fijne plek om te wandelen, uit te rusten en neer te strijken op het terras.
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WORKSHOPS/EXCURSIES/(BOERDERIJ)RONDLEIDINGEN

Recreatiebedrijf 
de Maathoeve

Witteveensweg 23
8111 RP Heeten
06-33104950

www.maathoeve.nl
info@maathoeve.nl

Openingstijden: di 09.30 - 13.00 uur, do-vr 09.30 - 18.30 uur, za 09.30 - 18.30 uur, 
zo 17.00 - 19.00 uur, groepen op reservering. Bezoek onze Landwinkel/proeflokaal  
voor een streekpakket, boerenpizza of dagje uit met boerenpicknick en diverse spellen. 
Groepsarrangementen: Kookclinics, huifkartocht, diverse spellen. Teambuilding,  
heisessies, vergaderen met of zonder overnachtingen is mogelijk in onze  
Groepsruimte of Groepshotel. Dit alles op 1 locatie.

Salland Boert en 
Eet Bewust 

 

www.sallandboerteneetbewust.nl 
sbeeb@gmail.com

Sallandse boeren zetten hun staldeuren open en heten je graag welkom! Kom een kijkje 
nemen op de boerderij en beleef het boerenleven middels workshops of rondleidingen. 
Jaarrond organiseren de Salland Boert en Eet Bewust boeren activiteiten op hun bedrijven. 
Speciaal voor groepen (alle leeftijden) is er het arrangement ‘Expeditie Salland Boert 
en Eet Bewust’! Weten waar en wanneer er activiteiten zijn? Check de website!

Wijngaard de Landman Tolhuisweg 17 
8101 NV Raalte
0572-364177

ww.wijngaarddelandman.nl 
info@wijngaarddelandman.nl

Openingstijden: wo 09.00 - 12.00 uur, vr 09.00 - 17.00 uur. Vinificatie, cursussen wijn maken, 
workshops bier en likeuren, rondleidingen in de wijngaard op afspraak, druiven proeven van 
aug tot half okt, verkoop van eigengemaakte streekproducten. Rustpunt open van mei tot okt.

Dijkman Klompenatelier Lemelerweg 22
8105 AD Luttenberg
0572-301248

www.klompen.nl
info@klompen.nl

Openingstijden: ma t/m vrij 9-18 uur, za 9-16 uur, okt-mrt op ma gesloten. 
Klompen maken suf ? Echt niet! Treed binnen in de wondere wereld van Dijkman 
Klompenatelier. Een wereld waarin ambacht, kunst, humor en avontuur samenkomen. 

Overnachten
BED & BREAKFAST

Plek in Holten 
B&B

Dorpsstraat 18b
7451 BT Holten
06-51240308

www.plekinholten.nl
chantalkamphuisdb@gmail.com

Openingstijden: Vanaf maart elke dag. Sfeervol appartement in bruisend Holten 
tussen gezellige cafeetjes, restaurants en winkeltjes, 5 minuten lopen naar de Sallandse 
Heuvelrug. Zitkamer met keuken, 2 slaapkamers, douche, toilet en sauna.  

Wijnstaete Vilstersedijk 13 
8152 EB Lemelerveld 
0572-367971

www.wijnstaete.nl 
info@wijnstaete.nl

Openingstijden: gehele jaar. Uniek in Nederland: 4 B&B-kamers en een vakantiehuisje 
midden in een wijngaard! Per kamer of volledig te boeken voor bijvoorbeeld 
familie- of vriendenweekend. Verzorging diner of barbecue mogelijk.

Bigstee Bed and 
Breakfast

Bathmenseweg 38a
7434 PZ Lettele
06-48201949

www.bigstee.nl
info@bigstee.nl

Openingstijden: Gehele jaar. Bigstee is een tuinkamer (slaapkamer, badkamer  
en aparte zit-/eetkamer) op een groen erf. Veel privacy, onbeperkt thee/koffie,  
wifi en ontbijt met biologische- en huisgemaakte producten.

De Huttert Nieuwe Twenteweg 3
8105 SE Luttenberg
0572-301274

www.dehuttert.nl 
info@dehuttert.nl 

Open: gehele jaar. De Huttert beschikt over luxe moderne appartementen voor 4 personen  
(begane grond), 1 plattelandskamer (gezinskamer) 2 tot 4 personen met gratis WiFi. 
Ruime speelweide met zandbak, glijbaan, trampoline, skelters en speeltoestel.

B&B ’t Zwaluwnest Hellendoornseweg 83 
8105 ST Luttenberg
06-29480393

www.tzwaluwnest.nl
tzwaluwnest@outlook.com

Openingstijden: Gehele jaar
Onderaan de Luttenberg fraai gelegen vrijstaand huisje met groot overdekt terras, veel privacy 
en eigen sauna. Ruime woonkamer, volledig uitgeruste keuken , slaapkamer met  boxspring.

BIJZONDER OVERNACHTEN 

Plattelandslodge 
Ramele 

Heetkampsweg 4a
8107 PG Broekland    
06-53718324  

www.plattelandslodgeramele.nl     
joopvandenenk@gmail.com 
   

Vrijstaande, onlangs gerenoveerde lodge bestaat uit 2 gedeelte: de lodge en de grote 
tuinkamer, met uitzicht op het Sallandse land. De lodge is geschikt voor 2/4 personen, 
te boeken midweek/ week/ weekend of lang weekend. Honden toegestaan.

Het Betere 
BoerenBed 
't Wesselink

Wesselinksdijk 7 
7433 RL Deventer 
(Schalkhaar)
0528-229440

www.boerenbed.nl
info@boerenbed.nl

Openingstijden: 1 april tot 1 november. Bij een boerderijvakantie bij het Betere BoerenBed  
’t Wesselink kun je naast genieten van de rust van het platteland, ook hutten bouwen 
in het bos, genieten van de koeien in de wei en lekker meehelpen op de boerderij. Een 
familievakantie in een nostalgische ingerichte BoerenBed tent is een unieke beleving en 
ervaring voor groot en klein. Met onze mooie stad Deventer op fietsafstand. Genieten!!

B&B het 
Wierdense Veld

Dalkruid 31
7443 LE Nijverdal
06-30867345

www.hetwierdenseveld.nl
info@hetwierdenseveld.nl

Openingstijden: Gehele jaar
Onze B&B vind je midden in natuurgebied “het Wierdense veld” met de Sallandse Heuvelrug 
en de Reggestreek binnen handbereik. De B&B heeft 2 kamers met eigen douche en toilet 
tot max. 6 personen. Ook voor een bezoek aan evenementen ben je bij ons welkom.

Erve 'n Pier Lichtenbergerweg 10 
7462 PT Rijssen-Holten
0548-513123

www.erve-npier.nl
info@erve-npier.nl

Openingstijden: Gehele jaar. 1 comfortabel appartement voor 2 personen in een 
voormalige vrijstaande boerderij. Tevens B&B, 1 kamer voor 2 pers. Prachtig gelegen 
aan de voet van de Sallandse Heuvelrug. Waar natuur, rust en ruimte samenkomen.

De Langenberg Enterveen 10
7461 PB Rijssen 
0547-381572

www.delangenberg.nl 
info@delangenberg.nl 
 

Openingstijden: gehele jaar. Vier vakantiewoningen vind je op een apart terrein 
‘Ons kleine dorpje’. Het zijn twee Hooibergen en twee Trekkershutten Comfort. 
De Trekkershutten Comfort zijn toegankelijk voor minder validen.

Boerderij de 
Kleine Wildenberg

Wildenbergsweg 6
7431 PW Diepenveen
0570-600794

www.dekleinewildenberg.nl
info@dekleinewildenberg.nl

Openingstijden: Gehele jaar. Lekker slapen, buiten zijn en genieten van elkaar en 
de omgeving. Beleef het platteland Boerologisch en geniet van kleinschaligheid en 
gastvrije zorg! Overnacht in een landappartement of heuse Pipowagen met eigen 
hottub! Ruimte verhuur voor Groepen (vergaderingen/workshops/vieringen).
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Rust, Ruimte & Natuurbeleving
Het terrein ligt in het bos en heeft open grasvelden. Trekkersveld 

met picknicktafels, overdekte speelparadijs. Ruimte voor grote caravans en 
campers. Zwemmen, roeien en vissen in de natuur vijver.

Voor meer informatie en reserveren: www.campingdevrolijk.nl

NATUUR CAMPING EN NATUURKAMPEERTERREIN

De Vrolijk

adres: Wittendijk 4
7245 RS Laren (Gld.)

LLuuxxee  ggrrooeeppssaaccccoommmmooddaattiiee    
DDee  TTwweennttssee  HHooeevvee  

De Twentse Hoeve is gelegen in het rustige vakantiepark  
De Tolplas (Hellendoorn) in Twente op de grens  

met Salland.  
Ideaal om te fietsen of te wandelen door prachtige  

natuurgebieden. Zowel voor ouderen als kinderen zijn er  
volop mogelijkheden tot vermaak. 

• 12, 14 en 18 personen 
• Bubbelbad • Sauna 

• Keuken met vaatwasser, magnetron, oven 
• Groot terras met meubilair 

• Gratis wifi 

Groepsaccommodatie De Twentse Hoeve 
Hexelseweg 80, 7645 AM Hoge Hexel Tel. 0546-697308 
twentsehoeve@detolplas.nl / www.detwentsehoeve.nl 
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Gastenverblijf 
Klooster Nieuw Sion

Vulikerweg 6 
7431 PJ Diepenveen
06-55833526

www.nieuwsion.nl
info@nieuwsion.nl

Openingstijden: gehele jaar. In Klooster Nieuw Sion, slaap je in een bijzondere, stille 
omgeving. Onze eenvoudig ingerichte kamers hebben een gedeelde keuken en badkamers. 
Meeleven, bidden en werken in het ritme van de woongemeenschap is mogelijk. 

CAMPINGS

Koe in de Kost Stokvisweg 10
8111 RS Heeten
0572-382128

www.koeindekost.nl
info@koeindekost.nl

Openingstijden: Gehele jaar. Slaap en geniet tussen de koeien! Op onze boerderij ben je 
365 dagen per jaar van harte welkom voor een vakantie tussen de koeien. Overnacht in 
een originele Grondulow en help mee op de boerderij van boer Frans en boerin Truus.

Wijnstaete Vilstersedijk 13
8152 EB Lemelerveld 
0572-367971

www.wijnstaete.nl 
info@wijnstaete.nl

Openingstijden: gehele jaar. Uniek in Nederland: 4 B&B-kamers en een vakantiehuisje 
midden in een wijngaard! Per kamer of volledig te boeken voor bijvoorbeeld 
familie- of vriendenweekend. Verzorging diner of barbecue mogelijk.

Gastenboerderij 
Kosman

Oude Deventerweg 43
7451 LT HOLTEN
0548-367494 

www.gastenboerderijkosman.nl
info@gastenboerderijkosman.nl

Aan de rand van de Sallandse Heuvelrug vind je onze comfortabele gastenboerderij.  
Landelijke sfeer, rust en ruimte in onze luxe (o.a. sauna & hottub) groepsaccommodatie.  
Een verblijf in onze groepsaccommodatie zal alle verwachtingen overstijgen! 

Camping 
de Flierweide

Traasterdijk 16
7437 RZ Bathmen
0570-541478

www.flierweide.nl
info@flierweide.nl

Openingstijden: 15 maart tm 1 november. Rustig en landelijk gelegen camping met veel 
ruimte, aan de rand van het Traasterbos en 300 m van het gemoedelijke en gezellige 
dorp Bathmen. Uitstekend verwarmd sanitair gebouw met luxe voorzieningen, royale 
comfortplaatsen  met TV aansluiting en wifi. Tevens nieuwe camperplaatsen en vakantiechalet.

De Heidebloem
Recreatie camping

Deventerweg 8
7448 RL Haarle
0572-321509

www.deheidebloemrecreatie.nl
info@deheidebloemrecreatie.nl

Openingstijden: 29 maart tm 16 oktober
Gemoedelijke camping met royale comfortplaatsen, landelijkgelegen aan de rand van 
Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug en het fietsknooppunten netwerk dus veel fiets- en 
wandel mogelijkheden. Tevens verhuur 2 pers. Pipo wagen, gratis Wifi u bent van harte welkom!

Natuurcamping 
Eelerberg

Ossenkampweg 4
7447 PR Hellendoorn
06-51340919

www.eelerberg.nl
camping@camping-eelerberg.nl

Openingstijden: 1 april t/m 31 oktober 
Een heerlijke plek, grenzend aan de Sallandse Heuvelrug, waar je natuurlijk een hapje kunt 
eten. Zwemmen, fietsen, wandelen, spelen in het speelbos of bij de zandwaterspeelplaats.

Camping de 
Waterjuffer 

Jufferdijk 4 
7217 PG Harfsen
0573-431359

www.campingdewaterjuffer.nl
info@campingdewaterjuffer.nl
 

Openingstijden: 29 maart - 6 oktober. Camping de waterjuffer is een 
uniek paradijsje in de Achterhoek, gelegen in het dorpje Harfsen. Een 
kampeerterrein in het aantrekkelijke Achterhoekse coulisselandschap nabij 
Lochem en Gorssel en de oude Hanzesteden Zuthpen en Deventer.

Camping Heino Schoolbosweg 10
8141 PX Heino
0572-391564

www.campingheino.nl
info@campingheino.nl

Openingstijden: 29 maart - 31 oktober
Genieten van de natuur met alle gemakken van luxe campingvoorzieningen? 
Bij senioren- en kindercamping Camping Heino zit je goed. Ons doel is jouw thuisgevoel!

In het huis van Ennestraat 35  
7439 AH Steenenkamer
06-10719597

www.inhethuisvan.nl
www.hotelinhethuisvandeventer.nl
welkom@inhethuisvan.nl 

Openingstijden: 00.00 – 00.00 uur. Wij bieden unieke vakantiewoningen en B&B voor 2 tot 16 
personen. Je vindt onze woningen op landgoederen, in natuurgebieden en in de uiterwaarden 
van de IJssel. Allemaal in de directe omgeving van de historische Hanzestad Deventer.

BIJZONDER OVERNACHTEN  - VERVOLG

De Huttert Nieuwe Twenteweg 3
8105 SE Luttenberg

www.dehuttert.nl 
info@dehuttert.nl 

Openingstijden: maart tot oktober. Gezellig verzorgde camping met trekkersveldje. 
Ruime plekken voorzien van water-elektra-gratis WiFi. Luxe verwarmd toiletgebouw. 
Ruimte speelweide met speeltoestellen. Gelegen aan de Sallandse Heuvelrug.

Vakantiepark 
de Luttenberg

Heuvelweg 9 
8105 SZ Luttenberg
0572-301405

www.luttenberg.nl
receptie@luttenberg.nl

Vakantiepark de Luttenberg is landelijk en aan een bosrand gelegen, op de Sallandse 
Heuvelrug in Overijssel. Ons kleinschalige vakantiepark beschikt over een binnen 
en buitenzwembad, diverse speelvoorzieningen en een gezellige brasserie.

Camping de 
Portlander 

Portlanderdijk 13
8112 PR Nieuw-Heeten
06-53815165

www.deportlander.nl 
info@deportlander.nl

Openingstijden: 1 april tot 15 oktober
Camping de Portlander is gelegen op de Gerritdina Hoeve aan de rand van het Nationaal Park 
de Sallandse Heuvelrug, met vele fiets- en wandelpaden. Een camping voor jong en oud.

Vakantiepark 
Sallandshoeve

Holterweg 85
8112 AE Nieuw Heeten
0572-321342

www.vakantieparksallandshoeve.nl
info@sallandshoeve.nl

Openingstijden: gehele jaar. Kleinschalige camping gelegen aan de voet van de Sallandse 
heuvelrug. Ruime kampeer& camperplaatsen met CAI, water/afvoer op de plaats. De 
camping beschikt over Wi-Fi(gratis), speelvijver, restaurant, (snack)bar met afhaalmaaltijden 
en animatie(schoolvakanties). Kortom, zorgeloos genieten op Camping Sallandshoeve!

Camping 
de Holterberg

Reebokkenweg 8 
7451 HL Holten
0548-361524

www.holterberg.ardoer.com 
holterberg@ardoer.com

Openingstijden: Gehele jaar.
Gezinscamping op de Holterberg gelegen te midden van vele kilometers wandel- en 
fietsroute, met 250 kampeerplaatsen maar ook luxe stacaravans en trekkershutten. Tevens 
verwarmd zwembad en verschillende speeltuinen. Tijdens vakanties een recreatieprogramma.

Camping 
Noetselerberg

Holterweg 116 
7441 DK Nijverdal
0548-612665

www.noetselerberg.nl
info@noetselerberg.nl

Openingstijden: 3 april t/m 25 oktober. Familiecamping met comfort plekken en 
verhuuraccommodaties voor 4 t/m 8 personen. Goede Wifi, subtropisch overdekt 
zwembad, overdekte speeltuin & fietsverhuur. Top Bistro! Aan Sallandse Heuvelrug.

Camping bij de
Schaapskooi

Dalkruid 27a 
7443 LE Nijverdal
0548-615439/0548-610712

www.campingbijdeschaapskooi.nl
avrielink01@hetnet.nl

Openingstijden: 1 apr - 1 okt. Onze camping, gelegen in Twente op ± 3,5 km van het gezellige 
dorp Nijverdal, grenst aan het natuurgebied ‘t Wierdense Veld. Het is een gezellige, 
rustige en verzorgde camping met 40 toeristische plekken verdeeld over 2 velden. 
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CAMPINGS - VERVOLG

Krieghuusbelten Krieghuisweg 19
8102 SV Raalte
0572-371575

www.krieghuusbelten.nl
info@krieghuusbelten.nl

Openingstijden: 29 maart tot 30 september. Open:jan-okt. Kindvriendelijk vakantiepark 
met ruime comfortplaatsen en verhuurmogelijkheden. Speeltuinen over het gehele park, 
indoorspeeltuin. Overdekt zwembad (30°C), peuterbad en 50m waterglijbaan. Midgetgolfbaan, 
interactief pannaveld, sportvelden en veel meer! Aantrekkelijke arrangementen!

Camping de Biesterij Biesterij 1 
7461 PG Rijssen
0547-769024

www.campingdebiesterij.nl
info@campingdebiesterij.nl

Openingstijden: 15 maart - 1 nov. 
Camping de Biesterij, zeer rustig gelegen en aan de rand van het Rijssense Schwarzwald, is 
de vakantie plek bij uitstek!! Gezien de ligging bieden wij onderdak aan natuurliefhebbers, 
fietsers en wandelaars. Ook voor gezinnen met kinderen is het de ideale camping.

Park camping 
de Goolne Ket’n

Kruisweg 2
7461 ZV Rijssen
0548-513387

www.degoolneketn.nl
info@degoolneketn.nl

Openingstijden: 1 april tot 1 oktober.
Rustige camping met een parkachtige uitstraling gelegen aan de rand van Rijssen. 
Honderden hectare bos en heidevelden nodigen je uit tot prachtige fiets- en wandeltochten. 
De camping heeft 45 ruime jaarplaatsen en 30 ruime toeristische plaatsen.

Kampeerhoeve 
Bussloo

Grotenhuisweg 50
7384 CT Wilp
06-20981659

www.kampeerhoevebussloo.nl
piethulscher@
kampeerhoevebussloo.nl

Openingstijden: 1 januari t/m 31 december. Ligging midden in steden Deventer, 
Zutphen en Apeldoorn. Nabij meer van Bussloo en wellness Thermen Bussloo. 
Luxe toiletgebouw met vloerverwarming, wandel en fiets omgeving.

Ikkinkshof Ikkinksweg 7
7435 PA Okkenbroek
0570-551217/06-23000460

www.ikkinkshof.nl
info@ikkinkshof.nl

Openingstijden: 1 april t/m 31 oktober
Ruime rustige camping, met 25 plekken, gelegen in het landelijk gebied tussen de hanzestad 
Deventer en de Sallandse Heuvelrug. Veel mogelijkheden voor wandelen en fietsen.

Camping ‘t Haasje Fortmonderweg 17
8121 SK Olst
0570-561226

www.kampeeridee.eu
info@kampeeridee.eu

Openingstijden: 12 april tot 28 september. 
Camping `t Haasje, schitterend gelegen in het buurtschap Fortmond, aan een grote 
bocht aan de Geldersche IJssel, tussen bossen, weilanden en natuurgebied vind je 
camping `t Haasje. Op onze camping beleven jong en oud een spetterende vakantie.

De Heidebloem 
Recreatie

Oude Deventerweg 8
7448 RL Haarle
0572-321509

www.deheidebloem.com
info@deheidebloemrecreatie.nl

Openingstijden: Gehele jaar. Landelijk gelegen groepsaccommodatie gelegen aan de 
rand van Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug, sfeervolle accommodatie geschikt voor 
groepen tot 40 personen. Speeltoestellen, speelveld, ruim terras en midgetgolf op het 
terrein en het bos op steenworp afstand. Prachtige wandel en fiets mogelijkheden.

GROEPSACCOMMODATIES

Vakantieboerderij 
Salland

Raalterdijk 1a
7448 RA Raalte
0548-595294 

www.vakantieboerderijsalland.nl
info@vakantieboerderijsalland.nl
 

Hier kun je met groepen van 15 t/m 30 personen comfortabel en sfeervol wonen,  
slapen, eten, drinken, uitrusten, sporten, spelen en nog veel meer.

Koe in de Kost Stokvisweg 10 
8111 RS Heeten
0572-382128 

www.koeindekost.nl
info@koeindekost.nl

Openingstijden: Gehele jaar. Slaap en geniet tussen de koeien! Op onze boerderij ben je 
365 dagen per jaar van harte welkom voor een vakantie tussen de koeien. Overnacht in 
een originele Grondulow en help mee op de boerderij van boer Frans en boerin Truus.

Ossenkamp 
Vakantiehuis

Klumperweg 3
7447 RT Hellendoorn
0548-681382

www.ossenkamp.nl
info@ossenkamp.nl

Openingstijden: gehele jaar
Kom genieten van sfeer en ruimte. Je bent van harte welkom in ons vakantiehuis 
met een groep tot 30 personen. Er ligt een mooi sport- en speelveld bij. 

De Bosrand Veldhuizenweg 7 
7447 PN Hellendoorn
0548 681 250

www.bosrandhellendoorn.nl 
info@bosrandhellendoorn.nl

Openingstijden: gehele jaar. Prachtige en sfeervolle accommodatie gelegen aan de 
voet van de Sallandse Heuvelrug! Uitstekend geschikt voor scholen, verenigingen 
en familieweekenden tot max. 100 pers. Speelveld en bos zijn aangrenzend.

Wijnstaete Vilstersedijk 13
8152 EB Lemelerveld 
0572-367971

www.wijnstaete.nl 
info@wijnstaete.nl

Openingstijden: gehele jaar. Uniek in Nederland: 4 B&B-kamers en een vakantiehuisje 
midden in een wijngaard! Per kamer of volledig te boeken voor bijvoorbeeld 
familie- of vriendenweekend. Verzorging diner of barbecue mogelijk.

Het Bravenne Beusebergerweg 74 
7451 NE Holten
0548-366868

www.hetbravenne.nl
info@hetbravenne.nl

Openingstijden: gehele jaar. Het Bravenne is een sfeervolle groepsaccommodatie van alle 
gemakken voorzien en gelegen op een volledig in bedrijf zijnde melkveehouderij. Door 
de ruime opzet en het mooie speelbos is hier nog volop ruimte voor het buitenleven.

Gastenboerderij 
Kosman

Oude Deventerweg 43
7451 LT HOLTEN
0548-367494

www.gastenboerderijkosman.nl
info@gastenboerderijkosman.nl

Aan de rand van de Sallandse Heuvelrug vind je onze comfortabele gastenboerderij.  
Landelijke sfeer, rust en ruimte in onze luxe (o.a. sauna & hottub) groepsaccommodatie.  
Een verblijf in onze groepsaccommodatie zal alle verwachtingen overstijgen!  

Huis in 't Veld
groepsaccommodatie

Oerdijk 97
7434 RA Lettele
0570-551614

www.huisintveld-lettele.nl 
info@huisintveld-lettele.nl

Openingstijden: gehele jaar
Unieke accommodatie waar je nog echt het groepsgevoel kunt ervaren. Veel ruimte 
binnen, met een overdekte activiteitenruimte, en buiten, met een groot sportveld.

De Langenberg Enterveen 10 
7461 PB Rijssen 
0547-381572

www.delangenberg.nl 
info@delangenberg.nl 
 

Openingstijden: gehele jaar 
Groepsaccommodaties voor 15 tot 170 personen. 
Iedere accommodatie beschikt over een eigen groot binnen- en buitenterrein. 

Vakantieboerderij 
Schalkhaar

Weseperweg 6 
7433 RM  Schalkhaar
0570-531347

www.vakantieboerderijschalkhaar.nl
info@vakantieboerderijschalkhaar.nl

Openingstijden: gehele jaar. Vrijstaand vakantiehuis naast boerderij. Geschikt t/m  
10 pers. Op 10 km afstand van Deventer. 4 slaapkamers, woonkamer met keuken,  
2 toiletten, 2 badkamers waarvan 1 met ligbad. Buiten: Terras, Grasveld, Zandbak.



77

SALLAND AMBASSADEURS

Overnachten - vervolg
GROEPSACCOMMODATIES - VERVOLG

Summercamp Heino Schaarshoekweg 1
8131 RE  Wijhe
+31 (0)572-393049

www.heino.nl
post@heino.nl

Openingstijden: ma-zo 09.00 – 19.00 uur. Met 1050 bedden en vele faciliteiten is 
Summercamp Heino de grootste en leukste groepsaccommodatie voor jeugdgroepen in 
Nederland. Alle maaltijden en faciliteiten, zoals het zwembad en de sporthal zijn bij de 
prijs inbegrepen. Summercamp Heino is dé locatie voor een onvergetelijk jeugdkamp.

HOTELS 

Hotel de Leeuw Nieuwstraat 25 
7411 LG Deventer
0570-610290

www.hoteldeleeuw.nl
info@hoteldeleeuw.nl

Openingstijden: Hotel alle dagen, winkel wo-za 11.00 - 17.00 uur. Hotel ligt midden in het historisch 
centrum, gevestigd in een rijksmonument. In deze voormalige stadsbakkerij vind je ook een 
Hanzemuseum. Het telt 9 sfeervolle kamers voorzien van kitchenettes en een familie-appartement.

Hotel Gaia Schapenzandweg 3 
7431 PZ Diepenveen
0570-593666

www.hotelgaia.nl
info@hotelgaia.nl

Openingstijden: Hotel 7 dagen per week open en het restaurant di-zo 10.00 - 22.00 uur. 
Echt uitrusten midden in de natuur. Hotel Gaia betoverd de nacht met prachtige 
kamers vol beleving. Je slaapt in hogere sferen. In Egyptische, bijvoorbeeld. Het 
hotel heeft 11 ruime kamers waarbij een enkele een eigen landsfeer hebben.

Hotel - restaurant
De Swarte Ruijter  

Holterbergweg 7 
7451 JL Holten 
0548-596660

www.swarteruijter.nl 
info@swarteruijter.nl 

Openingstijden: dagelijks geopend. Restaurant/hotel De Swarte Ruijter. Statig aan 
de buitenkant, maar warm en gastvrij aan de binnenkant. Sfeervol restaurant, met 
Michelinster, mooie kamers, allen in de tuin gelegen, met openslaande deuren!

Hotel de Zwaan Kerkstraat 2
8102 EA Raalte
0572-363738

info@hoteldezwaan.com
www.hotelraalte.nl

Open: dagelijk geopend. Elke dag geopend. In het centrum van Raalte, het kloppende 
hart van Salland. Centraal gelegen tussen Hanzesteden Deventer en Zwolle met 
vernieuwde hotelkamers, verwarmd binnenzwembad en terras met uitzicht op Raalte.

Restaurant en Hotel
Hoog Holten

Forthaarsweg 7 
7451 JS Holten
0548-361306

www.hoogholten.nl
info@hoogholten.nl

Openingstijden: Dagelijks 08.00 - 22.00 uur. Hier is het heerlijk vertoeven:  
culinair genieten op het prachtige terras, ontspannen in de wellness of comfortabel 
overnachten in 1 van de 24 gastenkamers. Wij heten je van harte welkom!

Landgoed de Uitkijk Hellendoornsebergweg 8 
7447 PA Hellendoorn
0548-654117

www.landgoeddeuitkijk.nl
info@de-uitkijk.nl

Openingstijden: Gehele jaar
Geniet van een smaakvolle lunch, high tea of ga uitgebreid diner in het Bib Gourmand  
restaurant. Kom tot rust in een van de stijlvolle hotelkamer.

MINICAMPINGS

Camping 
de Coolewee

Arkelsteijnweg 6
7437 SM Bathmen
0570-541103 

www.coolewee.nl
camping@coolewee.nl

Openingstijden: half maart tot 1 oktober.
Kom ook kamperen bij de Coolewee. Onze mooie groene camping in Bathmen 
is de perfecte uitvalbasis voor prachtige wandel- en fietstochten.

Camping 
de Flierweide

Traasterdijk 16 
7437 RZ Bathmen
0570-541478

www.flierweide.nl
info@flierweide.nl

Openingstijden: 15 maart - 1 november. Rustig en landelijk gelegen, 300 m van het gemoedelijke 
en gezellige dorp Bathmen. Camping waar rust,  ruimte, en betaalbaarheid voorop staat. 
Uitstekend verwarmd sanitair gebouw met luxe voorzieningen, royale comfortplaatsen 
met TV-aansluiting en wifi. Tevens nieuwe camperplaatsen en vakantiechalet.

Natuurkampeerterrein
de Rietkraag

Weerdhuisweg 44B
8152 DN Lemelerveld
0572-372601

www.derietkraag.nl 
info@derietkraag.nl

Openingstijden: 12 april tot 1 oktober. Kamperen in de natuur, rust, ruimte aan het 
prachtige Overijssels kanaal. Zwemmen, vissen, en varen. Gratis kano’s ter beschikking. 
Comfortabel en schoon sanitair gebouw. Lid van Natuurkampeerterreinen.

Camping 
de Kleverkamp

Wechelerweg 39 
7431 PD Diepenveen
0570-620812

www.dekleverkamp.nl
info@dekleverkamp.nl

Openingstijden: Gehele jaar
Een rustige camping bij een boerderij die nog in bedrijf is. 40 Ruime plaatsen en 
een paar speeltoestellen voor de allerkleinsten. Ook seizoen plaatsen mogelijk.

De Heidebloem 
Recreatie

Deventerweg 8
7448 RL Haarle
0572-321509

www.deheidebloemrecreatie.nl
info@deheidebloemrecreatie.nl

Openingstijden: 29 maart tm 15 oktober. Gemoedelijke camping met royale 
comfortplaatsen, landelijkgelegen aan de rand van Nationaal Park de Sallandse 
Heuvelrug en het fietsknooppunten netwerk dus veel fiets- en wandel mogelijkheden. 
Tevens verhuur 2 pers. Pipo wagen, gratis Wifi. Je bent van harte welkom!

SVR camping 
de Molenhoek

Molenweg 63 
7448 RD Haarle
0548-595470 

www.svr-haarle.nl
svrmolenhoek@hotmail.com

Openingstijden: 1 april tot 31 oktober. Camping de Molenhoek is een camping met 15 ruime 
kampeerplaatsen, gratis wifi, speeltoestellen en recreatieruimte. De SVR camping ligt 
op ca. 150 m van Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Tevens 2 stacaravans te huur.

S.V.R. Minicamping 
'Ter Stal'

Vijfhuizenweg 12 
7451 LH  Holten
0548-362801

www.minicampings.nl
j.terstal@hetnet.nl

Openingstijden: april t/m oktober. Knusse boerencamping voor rustzoekers, 25 plaatsen. 
Aan de voet van Het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Gunstig gelegen nabij 
het Pieterpad en Marskramerpad. Tevens paardenstal aanwezig. Gratis Wi-Fi.

SVR camping 
de Hoge Moât

Braakmanssteeg 6a
7437 PV Bathmen
0570-541493

www.dehogemoat.nl
info@dehogemoat.nl

Openingstijden: 1 april tot 1 oktober. De SVR camping ligt in een zeer rustig, 
landelijk gelegen gebied, 4 km van het gezellige Bathmen. Een kleine camping 
met 25 plaatsen waar rust, ruimte en betaalbaarheid voorop staat. Tevens verhuur 
van 2 pers. Volledig ingerichte vakantiechalet. Gratis Wi-Fi hotspot.
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SVR Zuidvelde Randenstraat 3
8121 PM Olst
0570-591389

www.zuidvelde.nl
w_boschloo-tenhave@hotmail.com

Openingstijden: 1 april tot 15 oktober. SVR-camping met 25 plaatsen 
bij boerderij Zuidvelde. Deze kun je vinden in het prachtige Sallandse 
coulisselandschap. Op loopafstand van landgoed de Haere en Nieuw Rande.

Ikkinkshof Ikkinksweg 7 
7435 PA Okkenbroek
0570-551217/0623000460

www.ikkinkshof.nl
info@ikkinkshof.nl

Openingstijden: 1 april t/m 31 oktober. Ruime rustige camping, met 25 
plekken, gelegen in het landelijk gebied tussen de hanzestad Deventer en 
de Sallandse Heuvelrug. Veel mogelijkheden voor wandelen en fietsen.

Minicamping 
de Kleine Lippe

Malbergweg 4a 
7433 RR Schalkhaar
0570-531328

www.dekleinelippe.nl
info@dekleinelippe.nl

Openingstijden: 15 maart t/m 15 oktober
Een rustig landelijk gelegen boerderijcamping 6 km vanaf Deventer. 
10 min. lopen voor openbaar vervoer. Huisdieren mits aangelijnd welkom. 

Natuurkampeerterrein
de Marsbelte

Velsdijk 14 
8124 PP Wesepe
0570-531733

www.demarsbelte.nl
de_marsbelte@planet.nl

Openingstijden: 15 maart tot 4 oktober 
Privé veldjes voor: tent-caravan-trekkershut of een observatie boomhut. 
Tijd voor jezelf of elkaar en natuur, dat kan nog bij ons.

VAKANTIEWONINGEN

Camping 
de Flierweide

Traasterdijk 16
7437 RZ Bathmen
0570-541478 

www.flierweide.nl
info@flierweide.nl

Openingstijden: Gehele jaar. Luxe nieuwe chalet met veel ruimte, voor 2-5 personen 
volledig ingericht, voorzien van centrale verwarming, toilet, douche, 2 slaapkamers,  
tv is ook aanwezig. Rustig en landelijk gelegen, aan de rand van het Traasterbos en  
300 m van het gemoedelijke en gezellige dorp Bathmen. Uniek fiets- en wandelgebied.

78

Camping 
het Klaverblad

Holstweg 44a
8121 RZ Olst
06-13246136

www.campinghetklaverblad.nl
info@campinghetklaverblad.nl

Openingstijden: 1 april tot 1 oktober. Camping Het Klaverblad: Dé camping in 
Overijssel als u gaat voor rust en natuur. Gastvrij, gemoedelijk, persoonlijk en 
goede service, camping omgeving Deventer Zwolle. Voor de actieve 50+.
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Vakantiewoning 
Heideweg 21

Heideweg 21
7451 SK Holten
0548-362564 

www.lukkensveld.nl/heideweg21
baltus@lukkensveld.nl

Openingstijden: Gehele jaar
Heideweg 21, een fijn huis, geschikt voor 2 - 10 personen. Omheinde bostuin van 1000m. 
Prettig voor gezin met kinderen of meerdere honden. Door de ligging veel privacy.

Erve Protzmann Helhuizerweg 14
7451 KE Holten
0548-363101

www.protzmann.nl
info@protzmann.nl

Openingstijden: Gehele jaar. 
Voor de echte natuurliefhebbers! Zoover 9+. Op deze toplocatie, letterlijk aan de 
Holterberg, kunt u heerlijk genieten van rust en natuurschoon. Geweldig startpunt voor 
wandel- en fietstochten. Ruime, vrij gelegen, luxe Twents-vakwerk vakantiewoningen 
met o.a. vloerverwarming, Wi-Fi, combimagnetron en vaatwasser. Honden toegestaan.

Vakantievilla 
de Holteresch

Vianenweg 177 
7451 JN Holten
06-14748764

www.deholteresch.nl
info@deholteresch.nl

Openingstijden: Gehele jaar. Zeer luxe villa aan de voet van de Holterberg op 
een groot bosperceel aan de rand van het bos, met vrij ruimtelijk dal zicht. Uniek 
aan deze vakantievilla zijn de twee riante slaapkamers, boxspring bedden en 
ieder een eigen luxe badkamer met douche, bad en toilet, geheel voorzien van 
vloerverwarming, ruim verhoogd terras met zowel buiten als binnen een openhaard.

Vakantiehuis 
Borkerode

Postweg 83 
7451 TT Holten 

www.borkerode.nl 
borkerode@gmail.com

Openingstijden: Gehele jaar. Prachtig 6 persoons vakantiehuis aan de voet van de 
Holterberg midden in natuurgebied Borkeld. Genieten van de rust en ruimte om je heen. 
De vakantiewoning beschikt over 4 slaapkamers, drempelvrij, gelijkvloers, open landelijke 
keuken, een gezellige woonkamer, inloopdouche met regendouche en 2 toiletten.

Vakantiehuis 
Borkehof

Postweg 85 
7451 TT Holten
06-15228081

www.borkehof.nl 
borkehof@gmail.com

Openingstijden: Gehele jaar. Prachtig 4-persoons vakantiehuis aan de voet van de 
Holterberg midden in natuurgebied Borkeld. Genieten van de rust en ruimte om je 
heen. De vakantiewoning beschikt over 2 slaapkamers, drempelvrij, gelijkvloers, open 
landelijke keuken, een gezellige woonkamer, inloopdouche met regendouche en toilet.

B&B de Orteler 
Spikker

Cröddendijk 3 
7434 PM Lettele
0570-551709

www.ortelerspikker.nl 
paulineypma@planet.nl 

Openingstijden: op aanvraag. Deventer N-O: sfeervolle vakantiewoning, ruimte, 
rust, groene omgeving, deel van een boerderij, 4 sl.k., kortbij W-C  de Vijfhoek en 
ziekenhuis. Wifi en glasvezel aanwezig. Tevens paardenpension met 6 boxen.

De Huttert Nieuwe Twenteweg 3
8105 SE Luttenberg
0572-301274

www.dehuttert.nl 
info@dehuttert.nl 

Open: Gehele jaar. We hebben drie vakantiewoningen te huur. De Huttert biedt 
twee appartementen voor vier personen. Deze vakantiewoningen zijn van alle 
luxe voorzien. Daarnaast is er een huis voor groepen van zes tot tien personen.

Het Drostenerve Eikelhofweg 8
8121 CV Olst
06-13078995

www.hetdrostenerve.nl
info@hetdrostenerve.nl

Openingstijden: Gehele jaar. Sfeervol en comfortabel ingericht vakantiehuis, 4 
slaapkamers, landelijk gelegen met uitzicht over landerijen en bossen. Omheinde 
tuin: speeltoestellen, skelters en trampoline. Ontspanningsruimte: Poolbiljart, 
airhockeytafel, dartbord. Startpunt voor heerlijke wandel- en fietstochten.

Vakantieboerderij 
Schalkhaar

Weseperweg 6 
7433 RM  Schalkhaar
0570-531347 

www.vakantieboerderijschalkhaar.nl
info@vakantieboerderijschalkhaar.nl

Openingstijden: Gehele jaar. Vrijstaand vakantiehuis naast boerderij. Geschikt t/m 
10 pers. Op 10 km afstand van Deventer. 4 slaapkamers, woonkamer met keuken, 2 
toiletten, 2 badkamers waarvan 1 met ligbad. Buiten: Terras, Grasveld, Zandbak.

Erve Klijnevink
Vakantieappartementen

Broeklanderweg 4 
8124 PT Wesepe
0570-531103

www.erveklijnevink.nl
info@erveklijnevink.nl

Openingstijden: Gehele jaar. Twee appartementen (2-4 pers). Vrij gelegen in het 
coulisselandschap tussen IJssel en Sallandse Heuvelrug.  Uitzicht op natuur en 
koeien. Ideaal startpunt voor fietstochten. Eigen fietsenstalling. Kleinschalig bij 
particulier.  Smaakvol verbouwde 19e eeuwse stal met hedendaags comfort.

Vakantiehuis 
de Kappestee

Kappeweg 17 
8131 PT Wijhe
06-40726819

www.kappestee.nl
info@kappestee.nl

Openingstijden: Gehele jaar. Logeren in een boerenschuur, in de sfeer van vroeger, met de 
luxe van nu. Onder architectuur verbouwde boerenschuur voor 10-20 pers. Aantal ruimtes 
geschikt voor minder validen. Bekijk vooral de website. 6 slaapkamers, 2 badkamers.

Landal 
Twenhaarsveld

Landuwerweg 17
7451 SP Holten
0548-361458

www.landal.nl/twenhaarsveld
twenhaarsveld@landal.com

Openingstijden: Gehele jaar. Voor een heerlijk drankje, een lekkere lunch en/of diner 
kunt u terecht in onze gezellige en sfeervolle Brasserie. Bij lekker weer kunt u heerlijk 
op ons mooie terras zitten, terwijl de kids in onze grote speeltuin spelen.

De Tolplas Hexelseweg 80 
7645 AM Hoge Hexel
0546-697308 

www.detolplas.nl
info@detolplas.nl 

Openingstijden: gehele jaar. Rustig en landelijk gelegen recreatiepark. Met als 
middelpunt de recreatieplas, zijn de chalets en bungalows ideaal gesitueerd. Tevens 
luxe groepsaccommodaties van 12 t/m 18 personen. Veel speelgelegenheden o.a. 
trampline, kabelbaan en trekvlot. Er is een gezellig restaurant en bar op het park. 

Hof van Salland Knollenhaarweg 7
7447 PP Hellendoorn
06 57231377

www.hofvansalland.com 
receptie@hofvansalland.com 
 

Openingstijden: Gehele jaar. 
Genieten van rust en ruimte, recreëren op topniveau en comfortabel in alle seizoenen 
van het jaar. Keuze uit een vakantievilla met of zonder eigen wellnessfaciliteiten.

VAKANTIE- EN BUNGALOWPARKEN

Landal landgoed 
de Hellendoornse 
Berg

Tunnelweg 7f 
7448 RV Haarle
0548-597050

www.landal.nl/hellendoornseberg
hellendoornseberg@landal.nl

Openingstijden: gehele jaar.
Op Landal Landgoed De Hellendoornse Berg omringt u zich door het 
groen en is het een perfecte uitvalbasis voor wandelaars en fietsers.

Vakantiepark 
de Lindenberg

Borkeldsweg 57
7451 TA Holten
0548-365365

www.delindenberg.nl
info@delindenberg.nl 

Openingstijden: Gehele jaar. Kleinschalig en vriendelijk vakantiepark op bosrijk terrein. 
Alle 60 bungalows zijn vrijstaand, gelijkvloers en tevens voorzien van eigen parkeerplaats. 
Brasserie, fietsverhuur, tennisbaan, Wi-Fi, midgetgolf, broodjesservice, etc.
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Vakantiepark 
de Luttenberg

Heuvelweg 9 
8105 SZ Luttenberg
0572-301405

www.luttenberg.nl
receptie@luttenberg.nl

Vakantiepark de Luttenberg is landelijk en aan een bosrand gelegen, op de Sallandse 
Heuvelrug in Overijssel. Ons kleinschalige vakantiepark beschikt over een binnen 
en buitenzwembad, diverse speelvoorzieningen en een gezellige brasserie.

Vakantiepark
Sallandshoeve

Holterweg 85
8112 AE Nieuw Heeten
0572-321342

www.vakantieparksallandshoeve.nl
info@sallandshoeve.nl

Openingstijden: Gehele jaar. Knus en kleinschalig vakantiepark aan de voet van de 
Sallandse Heuvelrug. Al fietsend en/of wandelend genieten van de rust en de natuur. 
Het park heeft 4- en 6 persoonsbungalows en safaritenten(gratis Wi-Fi). Tevens 
binnen- en buitenrecreatie. Bij uitstek geschikt voor jonge gezinnen en senioren.

Camping 
Noetselerberg

Holterweg 116
 7441 DK Nijverdal
0548-612665

www.noetselerberg.nl 
info@noetselerberg.nl

Openingstijden: 3 april t/m 25 oktober. Familiecamping met comfort plekken en 
verhuuraccommodaties voor 4 t/m 8 personen. Goede Wifi, subtropisch overdekt 
zwembad, overdekte speeltuin & fietsverhuur. Top Bistro! Aan Sallandse Heuvelrug.

CAMPERPLAATSEN 

Krieghuusbelten Krieghuisweg 19
8102 SV Raalte
0572-371575

www.krieghuusbelten.nl
info@krieghuusbelten.nl

Openingstijden: 29 maart tot 30 september. 
Open:jan-okt. Kindvriendelijk vakantiepark met ruime comfortplaatsen en 
verhuurmogelijkheden. Speeltuinen over het gehele park, indoorspeeltuin. 
Overdekt zwembad (30°C), peuterbad en 50m waterglijbaan. Midgetgolfbaan, 
interactief pannaveld, sportvelden en veel meer! Aantrekkelijke arrangementen!

Camping de Flierweide Traasterdijk 16
7437 RZ Bathmen
0570-541478 

www.flierweide.nl
info@flierweide.nl
 

Openingstijden: 15 maart t/m 1 nov. Grote royale camper comfortplaatsen met als 
verharding grasstenen. Rustig en landelijk gelegen tegen de bosrand, 300 m van 
het gemoedelijke en gezellige dorp Bathmen. Uniek fiets- en wandelgebied. Ook 
camping met uitstekend verwarmd sanitair gebouw met luxe voorzieningen.

Camperplaats 
de Brandkoele

Brandkoeleweg 2
 7434 SG Lettele
06-51678076

Facebook: camperplaats 
de Brandkoele 
debrandkoele@gmail.com 

Openingstijden: jan – dec. Camperplaats bij jongveefokbedrijf met uitzicht op de 
weilanden met koeien en bossen. Direct aan fiets-, wandel- en MTB-routes. Op fietsafstand 
van winkels en slechts 8 km van het centrum van de mooie Hanzestad Deventer.

Kampeerhoeve Bussloo Grotenhuisweg 50
7384 CT Wilp 
+31 06-20981659

www.kampeerhoevebussloo.nl 
piethulscher@ 
kampeerhoevebussloo.nl 

Openingstijden: 1 januari t/m 31 december. Er zijn 10 Camperplaatsen. Bij goed 
weer mag u ook op de camping staan. Luxe toiletgebouw met vloerverwaring. 
Wandel- en fiets omgeving. Nabij wellness Thermen Bussloo. 

BOERDERIJWINKELS

Het Nieuwe Veld Boxbergweg 46 
7431 PN Diepenveen
06-53972168

www.kwekerijhetnieuweveld.nl
info@kwekerijhetnieuweveld.nl

Openingstijden: vr 10.00 - 18.00 uur. In het Bijenmuseum kunt u in de demonstratiekasten 
bijen van dichtbij bekijken. Er zijn verschillende bijenkasten te zien en er is informatie 
over de bijen voor jong en oud. In onze bioscoop zijn informatieve films te bekijken.

Oonse Boerderieje Bisschopsweg 5
7448 PK Haarle
0548-850213

www.oonseboerderieje.nl 
info@oonseboerderieje.nl 

Openingstijden: di t/m vr 09.00 – 12.00 uur, za 09.00 – 15.00 uur. 
Het adres voor al uw streekproducten, kwaliteitsvlees, kaas, cadeau-artikelen  
en handgemaakte (kinder-)kleding.

Tuinderij/
Aspergebedrijf 
Veldink

Wetermansweg 10 
7431 RD Diepenveen 
06-10643646

w.veldink@kpnplanet.nl ma en wo 09.00 - 12.30 uur, vr 09.00 - 12.30 en 14.00 - 16.00 uur, za 09.00 - 16.00 uur. 
Extra openingstijden, aspergeseizoen ma - za  09.00 - 17.00 uur zo 11.30 - 12.30 uur. 
In het seizoen dagelijks verse asperges. Tevens verkoop van eigen 
tuinbouwproducten, pompoenen en kerstbomen.

Eten en drinken

Landwinkel de
Knapenvelder

Knapenveldseweg 29 
8102 RR Raalte
0572-352238

www.deknapenvelder.nl
info@deknapenvelder.nl

Openingstijden: di 09.00 – 17.00 uur, vr 09.00 – 17.00 uur, za 09.00 – 16.00 uur.
Landwinkel de Knapenvelder uw adres voor eigen dagverse zuivel, 
eigen rundvlees, chocolade, Notenmixen, Boerenkaas, puur sap, 
geschenkpakketten, speciaalbier, droge worst. Tevens Rustpunt.

Aspergeboerderij
de Weerd

Nieuwe Deventerweg 34
8101 PL Raalte
0572-357726

www.deweerdraalte.nl 
info@deweerdraalte.nl 

Openingstijden: ma-vr 08.00-18.00 uur, za 08.00-16.00 uur, zon- en feestdagen 10.00 
– 14.00 uur. De Weerd Asperges, al 40 jaar toonaangevend. Breng een bezoek aan onze 
uitgebreide boerderijwinkel. Vanaf half maart tot 25 juni. U bent van harte welkom!

Recreatiebedrijf
de Maathoeve

Witteveensweg 23
8111 RP Heeten
06-33104950

www.maathoeve.nl
info@maathoeve.nl

di 09.30 - 13.00 uur, do-vr 09.30 - 18.30 uur, za 09.30 - 18.30 uur, zo 17.00 - 19.00 uur, groepen 
op reservering. Bezoek onze Landwinkel/proef Lokaal voor een streekpakket, boerenpizza 
of dagje uit met boerenpicknick, en diverse spellen. Groepsarrangementen: Kookclinics, 
huifkartocht, diverse spellen. Teambuilding, heisessies, vergaderen met of zonder 
overnachtingen is mogelijk in onze Groepsruimte of Groepshotel. Dit alles op 1 locatie.

EETCAFÉ’S, BISTRO’S LUNCH

Informatiecentrum 
IJssel Den Nul 

Rijksstraatweg 10
8121 ED Den Nul
0570-745040

www.infocentrumijssel.nl Openingstijden: 10.00 - 17.00 uur, 7 dagen per week. In het infocentrum stromen 
informatie over water, natuur en cultuurhistorie bijeen. Het infocentrum is gelegen 
op de prachtige locatie langs de IJssel aan de rand van de Duursche Waarden.

De Droadnagel Molenweg 8 
7448 RE Haarle 
0548-852472

www.dedroadnagel.nl
info@dedroadnagel.nl
 

Openingstijden: ma gesloten. 
Het adres voor een uitgebreide lunch, heerlijk diner of een gezellige borrel. 
Gelegen aan de voet van Nationaal Park Sallandse Heuvelrug midden in het dorp Haarle.

VAKANTIE- EN BUNGALOWPARKEN - VERVOLG
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Herberg de Pas Molenweg 2
7448 RE Haarle
0548-852038

www.herbergdepas.nl
info@herbergdepas.nl

Openingstijden: Dagelijks 09.30 - 16.30 uur. Aan de rand van Haarle bevindt zich 
Theeschenkerij Herberg de Pas. Wij serveren verschillende  soorten thee, koffie en 
andere drankjes, wisselende baksels, lunch en high tea. Allemaal uit eigen keuken 
en seizoensgebonden. Herberg De Pas biedt diverse wandel- en fietsroutes.

Buuffie’s proeflokaal Marktplein 4 
8141 AG Heino
0572-395766

www.buuffie.nl
info@buuffie.nl

Openingstijden: di - za vanaf 10.00 uur, zo vanaf 11.00 uur, ma in april - sept vanaf 
10.00 uur. In ons pand word je verrast door de nostalgische sfeer van het vroegere 
kruidenierswinkeltje. Met buitenterras en in de zomer een ijssalon kun je hier terecht voor 
een high tea, borrel & bites of diner. Welkom bij de béste Buuf die je je kunt wensen!

Bakkerij/buurtwinkel 
de Parabool

De Veenhorst 2 
8106 BB Mariënheem
0572-760070

www.deparabool.nl/webshop
marienheem@deparabool.nl

Openingstijden: di - vr 09.30 - 16.00 uur za 08.30 - 12.30 uur. De bakkerij/buurtwinkel Parabool 
wordt gerund samen met mensen met een verstandelijke beperking. In de serre of op het terras 
kun je genieten van een kopje koffie met zelfgemaakte appelgebak of broodje uit eigen bakkerij.

Kasteel de Haere Haeneweg 4 
8121 PJ Olst
0570-591500

www.kasteeldehaere.nl
info@kasteeldehaere.nl

Openingstijden: Vr-za 11.00 - 17.00 uur, zo 10.00 - 18.00 uur. Kasteel De Haere is fraai gelegen op een 
landgoed vlak aan de Ijssel. Een schitterende locatie voor een bruiloft of ander feest. Daarnaast een 
gezellige pleisterplek voor koffie, taart en lunch in alle seizoenen. We hopen je graag te ontmoeten.

Café Cafetaria 
Vosman

Ambachtsstraat 2
8112 AJ Nieuw-Heeten
0572-321366

www.cafevosman.nl 
info@cafevosman.nl 

Openingstijden: Ma t/m do 12.00 - 24.00, vrij & za 12.00 - 01.00, zo 12.00 - 23.30.  
Goed bereikbaar, authentiek, 36 jaar familiebedrijf, gezellig, ongedwongen, eten en drinken, 
jong & oud, bandjes, spelletjes, sportcafé, terras, ijsjes, happy-snacks, fietsroute, wandelroute.

Grandcafé N-Joy De Joncheerelaan 6-8
7441 HE Nijverdal 
0548-617778 

www.grandcafe-njoy.nl 
info@grandcafe-njoy.nl 

Openingstijden: Dinsdag gesloten, andere dagen geopend. 
We verwelkomen u graag om u lekker te laten genieten van de lekkerste hapjes, 
drankjes en verse tapas, of om het spelen van darts, pool of biljart.

Robby's Snacks Verheijdenstraat 1
8101 BK Raalte
0572-354242

www.robbyssnacks.nl
info@robbyssnacks.nl

Openingstijden: di- zo 11.00 - 23.00 uur.
Verbouwd in 2017, veel uit eigen (open)-keuken, maaltijden, vers belegd rustiek brood, 
uitgebreide ijshoek, fiets oplaadpunt, parkeren voor de deur! 6 dagen per week geopend! 

Ut Huus Jan Schamhartstraat 5
8121 CM Olst
0570-683939

uthuus.nl
info@uthuus.nl

Het is hier lekker genieten van heerlijke streekproducten. Wat dacht je bijvoorbeeld 
van vers knapperig brood van Bökkers Mölle of Bakkerij Jolink? Loop gerust binnen.

FEESTEN EN PARTIJEN

RESTAURANTS

Camping
de Portlander 

Portlanderdijk 13
8112 PR Nieuw-Heeten
06-53815165

www.deportlander.nl 
info@deportlander.nl

Openingstijden: 1 april tot 15 oktober
Camping de Portlander is gelegen op de Gerritdina Hoeve aan de rand van het Nationaal Park 
de Sallandse Heuvelrug, met vele fiets- en wandelpaden. Een camping voor jong en oud.

Ut Huus Jan Schamhartstraat 5
8121 CM Olst
0570-683939

uthuus.nl
info@uthuus.nl

Feestje? Hier is ut! Een gezellig, ontspannen, huiselijke sfeer, maar dan ook buitenshuis. 
En is het feestje niet bij ons, dan komen wij naar jou. 

Landgoed 
Schuilenburg 

Schuilenburgerweg 54 
7447 RP Hellendoorn
0548-681782

www.schuilenburg.nl
info@schuilenburg.nl

Openingstijden: Gehele jaar 
Samen genieten op een unieke locatie, prachtig gelegen aan rivier de Regge, fluisterboten 
en kanoverhuur, activiteiten, buffetten, BBQ, vaaruitjes voor mensen met een beperking.

Eten&Drinken 
Bij Ripperda

Rijksstraatweg 97 
8121 ED Den Nul
0570-561391

www.bijripperda.nl
info@bijripperda.nl

Verblijf in de sfeer van een natuurlijk, eerlijk en robuuste omgeving. Kinderen kunnen 
lekker spelen in de speelruimte en bij mooi weer ligt ons restaurant ideaal gelegen aan 
ons terras en kan er zowel binnen als buiten gegeten, gedronken en gespeeld worden. 

Restaurant en Hotel 
Hoog Holten

Forthaarsweg 7
7451 JS Holten
0548-361306

www.hoogholten.nl
info@hoogholten.nl

Openingstijden: Dagelijks 08.00 - 22.00 uur
Hier is het heerlijk vertoeven: culinair genieten op het prachtige terras, ontspannen in de 
wellness of comfortabel overnachten in 1 van de 24 gastenkamers. Wij heten je van harte welkom!

Landgoed de Uitkijk Hellendoornsebergweg 8 
7447 PA Hellendoorn
0548-654117

www.landgoeddeuitkijk.nl
info@de-uitkijk.nl

Openingstijden: Gehele jaar. 
Geniet van een smaakvolle lunch, high tea of ga uitgebreid diner in het Bib Gourmand  
restaurant. Kom tot rust in een van de stijlvolle hotelkamer.

Kinderboerderij 
Dondertman 

Meester Bosweg 5
7451 KC Holten
0548-361169

www.kb-dondertman.nl 
info@kb-dondertman.nl

Open: nov-feb van di-zo, mrt-nov de hele week, 2e paasdag, hemelvaart, 2e pinksterdag en 2e 
kerstdag. Altijd 10.00 - 17.00 uur. Voor groepen met kleine kinderen een ideale locatie om een bezoek 
te combineren met een lunch, buffet of barbecue (zonder alcohol). Verblijf tot uiterlijk 20:00 uur.

Landal 
Twenhaarsveld

Landuwerweg 17
7451 SP Holten
0548-361458

www.landal.nl/twenhaarsveld
twenhaarsveld@landal.com

Openingstijden: Gehele jaar. Voor een heerlijk drankje, een lekkere lunch en/ of diner  
kunt u terecht in onze gezellige en sfeervolle Brasserie. Bij lekker weer kun je heerlijk 
op ons mooie terras zitten, terwijl de kids in onze grote speeltuin spelen.

Hotel - restaurant 
De Swarte Ruijter  

Holterbergweg 7
7451 JL Holten 
0548-596660

www.swarteruijter.nl 
info@swarteruijter.nl 

Openingstijden: dagelijks geopend. Restaurant/hotel De Swarte Ruijter. Statig aan 
de buitenkant, maar warm en gastvrij aan de binnenkant. Sfeervol restaurant, met 
Michelinster, mooie kamers, allen in de tuin gelegen, met openslaande deuren!
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Woody's Holten Holterbergweg 11
7451 JL  HOLTEN
0548-361483

www.woodysholten.nl 
administratie@woodysholten.nl 

Openingstijden: 1 Mei t/m 30 september: Dinsdag t/m zondag van 11.00 - 20.00 uur
1 Oktober t/m 30 april: Woensdag t/m zondag van 11.00 - 20.00 uur

Restaurant 
de Bagatelle

Nijverdalseweg 10
8106 AC Mariënheem
0572-358484

www.bagatelle.nl
info@bagatelle.nl

Openingstijden: 12.00 tot 23.00 uur. Je bent bij Restaurant de Bagatelle van harte welkom  
voor uw lunch en diner! Onze koks bereiden kwalitatieve en smaakvolle gerechten 
met ingrediënten uit de Sallandse achtertuin! Zomers ook buiten diner!

Camping 
Noetselerberg

Holterweg 116
7441 DK Nijverdal
0548-612665

www.noetselerberg.nl  
info@noetselerberg.nl

Openingstijden: 3 april t/m 25 oktober. Familiecamping met comfort plekken en 
verhuuraccommodaties voor 4 t/m 8 personen. Goede Wifi, subtropisch overdekt zwembad,  
overdekte speeltuin & fietsverhuur. Top Bistro! Aan Sallandse Heuvelrug.

STREEKPRODUCTEN

Het Nieuwe Veld Boxbergweg 46 
7431 PN Diepenveen
06-53972168

www.kwekerijhetnieuweveld.nl
info@kwekerijhetnieuweveld.nl

Openingstijden: vr 10.00 - 18.00 uur. In het Bijenmuseum kunt u in de demonstratiekasten 
bijen van dichtbij bekijken. Er zijn verschillende bijenkasten te zien en er is informatie 
over de bijen voor jong en oud. In onze bioscoop zijn informatieve films te bekijken.

Aspergeboerderij 
de Boerkamp

Oranjelaan 19
7431 AA Diepenveen
0570-591420

www.deboerkamp.nl Openingstijden: Ma - za 09.00 - 18.00 uur, zo 11.00 - 12.00 uur. 
In het aspergeseizoen dagelijks verkoop van verse asperges, tevens geschild. 
Met bijbehorende producten als wijn, eieren en ham.

Aspergeboerderij 
de Weerd

Nieuwe Deventerweg 34 
8101 PL Raalte
0572-357726

www.deweerdraalte.nl 
info@deweerdraalte.nl 

Openingstijden: ma-vr 08.00-18.00 uur, za 08.00-16.00 uur, 
zon- en feestdagen 10.00 – 14.00 uur. 

Wijnstaete Vilstersedijk 13
8152 EB Lemelerveld 
0572-367971

www.wijnstaete.nl 
Email: info@wijnstaete.nl

Openingstijden: gehele jaar. 
Kom langs en proef onze karaktervolle wijnen. Reserveer met groepen van 8-20 personen  
voor een gezellige wijnproeverij of high wine. Verkoop ter plaatse.

Tuinderij Ogink Overkampsweg 3 
8102 PH Raalte
0572-351404

www.oginkasperges.nl
info@oginkasperges.nl

Openingstijden: Thuiswinkel 7 dagen per week open; ma-vr 08.00-18.00 uur, 
za 08.00 – 17.00 uur, zo & feestdagen 09.00-14.00 uur. 
Ogink Asperges is al vanaf 1963 een begrip in Salland. Koop hier tijdens 
het aspergeseizoen uw verse asperges geschild of ongeschild.  

IJsboerderij 
Rosahoeve

Waalweg 2
8102 SW Raalte
06-30743391

www.rosahoeve.nl
info@rosahoeve.nl

Openingstijden: April t/m september wo-vr-za, juli en aug alle dagen. 13.00 - 19.30 uur. 
Ambachtelijk boerenijs gemaakt van de melk van eigen koeien. In de ijssalon kun je terecht voor een 
ijsje, sorbet of koffie met gebak. Terwijl de kinderen zich vermaken in de speeltuin neem je plaats op 
het terras. Op zondag kunt u een kijkje nemen in de stallen of deelnemen aan een digitale-speurtocht.

Restaurant 
De Sallandse Berg

Grotestraat 285 
7441 GS Nijverdal
0548-746588

www.desallandseberg.nl 
info@desallandseberg.nl 

Openingstijden: Dagelijks vanaf 10.00 uur

Grandcafé N-Joy De Joncheerelaan 6-8
7441 HE Nijverdal 
0548-617778

www.grandcafe-njoy.nl 
info@grandcafe-njoy.nl 

Openingstijden: Dinsdag gesloten, andere dagen geopend. 
We verwelkomen je graag om je lekker te laten genieten van de lekkerste hapjes, 
drankjes en verse tapas, of om het spelen van darts, pool of biljart.

De Budde Grotestraat 167
7443 BE Nijverdal
0548-612250

www.debudde.nl
info@debudde.nl

Openingstijden: di t/m zo vanaf 11.00 uur
Sit back, relaxt en laat je verwennen. De Budde voor Lunch, Diner, Borrelen! 
Altijd Happy Days bij de Budde vanaf 11:00 uur in Nijverdal. 

De Olsterhof A. Geertsstraat 16 
8121 BL Olst
0570-564330

www.olsterhof.nl
info@olsterhof.nl 

Openingstijden: dagelijks, zie de website.
De Olsterhof is een lifestylewinkel in het Sallandse dorpje Olst,  
met een unieke stijl en een zeer gevarieerd assortiment.

Laurel's 
Pannenkoekenhuis

Varkensmarkt 7
8102 EG Raalte
0572-351379

www.laurels.nl
info@laurels.nl

Openingstijden: Ma, wo, do vr 16.00 - 20.00 uur, za en zo 13.00-20.00 uur. Di gesloten. 
Ons sfeervol ingerichte restaurant vindt u in het centrum van Raalte. Keuze uit meer 
dan 100 soorten pannenkoeken of een compleet menu. Grote kinderhoek, aparte 
kinderkaart. Sportieve en creatieve arrangementen. Wij heten u van harte welkom!

Lemonade 
-food&drinks- 
       

Stationsstraat 41 
8102 EB Raalte
0572-745053

www.lemonade-raalte.nl
info@lemonade-raalte.nl

Openingstijden: ma gesloten, di 11.00 - 21.00 uur, wo 10.00 - 21.00 uur, do 11.00 - 21.00 uur, vr 11.00 
- 23.00 uur, za 11.00 - 23.00 uur, zo 11.00 - 22.00 uur. Wij zijn een hip en stoer restaurant in Raalte 
waar je kunt genieten van een goed kop koffie met huisgemaakt gebak of een heerlijke lunch/diner.

Robby's Snacks Verheijdenstraat 1
8101 BK Raalte
0572-354242

www.robbyssnacks.nl
info@robbyssnacks.nl

Openingstijden: di- zo 11.00 - 23.00 uur 
Verbouwd in 2017, veel uit eigen (open)-keuken, maaltijden, vers belegd rustiek brood, 
uitgebreide ijshoek, fiets oplaadpunt, parkeren voor de deur! 6 dagen per week geopend!
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