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De route
U wandelt langs gebouwen,

voorzieningen en kunstwerken 

in het dorp; in de tekst van de 

routebeschrijving staan letters 

die verwijzen naar een korte 

beschrijving in dit boekje. 

eten&drinken
eetcafe De Droadnagel

fietsverhuur
Spijkerman

ijs&koffie
Ijs en Koffiehuus de Drietip

Wie Haarle zegt, denkt gelijk aan mooie lanen, 
glooiende heidevelden en bossen van de Sprengen-
berg met Huis Sprengenberg (Palthetoren) als letter-
lijk hoogtepunt. Daarom is het een mooie optie om 
na het ‘Ommetje Haarle’ (ongeveer 3 kilometer) een 
route te wandelen over de heuvelrug. Nabij Molen-
weg 2 begint bij ‘De Pas’ een oranje route van 
5,6 kilometer. U wordt dan o.a. op een prachtig 
uitzicht richting de Palthetoren getrakteerd.

De groene route van 4 km. leidt u 
door de Haarler enk en langs de 
schaapskooi aan de Paltheweg.
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Historie
Haarle is een dorp met ruim 2000 inwoners, het maakt deel uit van de 
gemeente Hellendoorn. Haarle is een samenvoeging van ‘Haar’ en ‘le’. Een 
‘haar’ is een lange hoogterug en ‘le’ duidt op ‘een bos met laag geboomte, 
waarin stukken open weidegrond liggen’. Inderdaad: Haarle ligt aan de west-
zijde van een beboste heuvelrug. Het oudst bekende document waarin Haarle 
wordt genoemd dateert uit 1244. Hierin wordt melding gemaakt van het ‘erf 
Smethinc’, oftewel ‘Smeenk’; deze naam komt nog steeds voor in het dorp.

Haarle heeft een agrarisch verleden: akkers op de hellingen van de heuvelrug 
en weilanden in de lagere gedeelten. Het aantal boerenbedrijven is de laatste 
jaren echter drastisch gedaald. Om de werkgelegenheid een andere wending 
te kunnen geven, is vanaf 1999 een bedrijventerrein ontwikkeld. 
Ook recreatieve voorzieningen worden steeds meer ontwikkeld. In en rond 
Haarle zien we inmiddels campings, groepsverblijven, een hotel-restaurant, 
mogelijkheden voor bed & breakfast en een vakantiepark.

Stichting Marke Haarle houdt zich sinds 1985 bezig met de historie van het 
dorp. Het archief van de stichting is te vinden op de bovenverdieping van 
’t Kruuspunt (Poggenbeltweg 2). De ruimte is op maandag geopend van 
09.30 – 11.30 uur; verder op hetzelfde tijdstip op de eerste zaterdag van 
de maanden oktober t/m maart.

Omgeving
De Haarlerberg, Sprengenberg, Koningsbelten, Noetselerberg en Holterberg 
vormen samen met de Hellendoornse berg en Eelerberg de Sallandse Heuvel-
rug. Deze heuvelrug is een stuwwal die in de voorlaatste ijstijd, zo’n 150.000 
jaar geleden, ontstaan is.

Een groot gedeelte van het prachtige natuurgebied kreeg in 2004 de status van 
nationaal park. Het is jammer dat het korhoen dreigt uit te sterven, de bijzon-
dere vogel was jarenlang het icoon van Nationaal Park De Sallandse Heuvel-
rug. De bossen en prachtig glooiende heidevelden bieden echter veel moois 
voor bewoners en toeristen. Informatie over het mooie gebied is te krijgen bij 
informatiecentrum ‘De Pas’ van Vereniging Natuurmonumenten (nabij 
Molenweg 2 in Haarle), in Nijverdal bij het Buitencentrum van 
Staatsbosbeheer, Grotestraat 281 en bij Tourist Info in Nijverdal en 
Hellendoorn.

Route
U volgt de blauwe pijlen van het routenetwerk.

1. U start bij het herdenkingsmonument, tegenover     
 hotel-restaurant ‘De Haarlerberg’ A .
2. Loop van hieruit langs de kerk B .
3. Nabij de splitsing staat het kunstwerk ‘Beeld van Haarle’ C .
4. Bij de winkel aan de overkant staat een monumentale boom D .
5. Linksaf en doorlopen tot huisnummer 35. 
6. Hier linksaf, voetpad (Wolterinksweg).
7. Bij bord ‘einde woonerf’, rechtsaf (Wolterinksweg).
8. Splitsing linksaf (Pastoor Langedijkstraat), volg deze weg tot   
 basisschool ‘Op Weg’.
9. Lees hier de punten E  en F .
10. Bij het eind van de schooltuin rechtsaf (Meester Kwantenstraat). 
11. Deze straat helemaal uitlopen, vervolgens rechtsaf (Wiegersstraat).
12. Einde straat rechtsaf (Stationsweg).
13. Bij het bord dat het einde van de bebouwde kom aangeeft, linksaf bij het  
 kunstwerk G  en langs de watergang het wandelpad ‘De Doorsteek’  
 volgen.
14. Aan het einde van het pad linksaf, de harde weg opgaan.
15. Meteen na een bord met daarop o.a. ‘Vakantieboerderij Salland’   
 rechtsaf H .
16. Aan het eind van het laantje rechtsaf. I

17. Aan het eind van de Raalterdijk bij de splitsing rechtsaf   
 (Veldkampsweide). J

18. Voorbij grasveld/bordje Veldkampsweide linksaf, tussen de parkeerplaats  
 en de sporthal door.
19. Over wandelpad tussen de sportaccommodaties door K .
20. Einde tegelpad linksaf.
21. Einde weg rechtsaf.
22. Na het tankstation linksaf (W.M.A. v. Rijnweg). Rechts ziet u   
 IJs-en koffiehuus ‘De Drietip’.
23. Daarna linksaf (A.T.L. Hasselbachweg). Bij nummer 19a ziet u het tehuis  
 voor begeleid wonen L .
24. Na huisnummer 19b linksaf het lange voetpad op ( M  en N ).
25. Aan het eind rechtsaf O .
26. Op viersprong rechtsaf.
27. Op driesprong linksaf (A.T.L. Hasselbachweg).
28. Tegenover nummer 41 rechtsaf, Roeterinkspad P .



29. Bij kruising met zandpad linksaf.
30. Pad uitlopen dat uitkomt op de asfaltweg Q .
 Linksaf kunt terugwandelen naar de start, zie punt 31 en 32.   
 Bij ‘eetcafé de Droadnagel’ (rechts in de bebouwde kom) of bij 
 hotel-restaurant ‘De Haarlerberg’ (zie punt 32) hebt u de gelegenheid 
 om te eten en te drinken.
 U kunt ook beslissen nog een route op de Sprengenberg te gaan   
 wandelen: zie punt 33.
31.  Einde zandpad linksaf.
32.  Bij de kerk linksaf en doorwandelen naar uw startplaats. 
     Tegenover hotel-restaurant ‘De Haarlerberg’ ziet u aan het pad 
 de  Millenniumbank R  en de dorpsweide met woonboerderij S .
33.  Om aansluitend een wandeling op de Sprengenberg te maken, gaat   
 u rechtsaf.
     Nabij Molenweg 2 beginnen bij informatiecentrum ‘De Pas’ de groene  
 route van 4 km. en de oranje route van 5.6 km T .

       

Beschrijving van de bezienswaardigheden onderweg.

A      Het oorlogsmonument (1947)
     Bij de bevrijding van Haarle op 9 april 
     1945 zijn tien Canadezen gesneuveld. 
     Als dankbaarheid voor hun inzet is 
     dit monument tot stand gebracht.

B      H.Sebastianuskerk (1964)
     In de directie omgeving van de huidige 
     kerk hebben vanaf 1697 meerdere 
     r.k.-kerken gestaan.     
     Haarle is door de jaren heen altijd een 
     katholieke gemeenschap geweest.

C      Beeld van Haarle (door Cees Willemsen) 
     Het bronzen beeld is in 1997 onthuld bij 
     het 300-jarig bestaan van de parochie Haarle.  
     Het verwijst naar de verbondenheid 
     van Haarle met de omliggende natuur.

D  Monumentale lindeboom 
 Jarenlang zetten smeden hier de paarden aan vast om ze van nieuwe  
 hoeven te voorzien.

E  Bronzen beeld ‘Op Weg’ (door Antoinette Ruiter)     
 Dit beeld is in 1996 onthuld bij het 25-jarig bestaan van dit school-
 gebouw. De sokkel is gemaakt van Bentheimer zandsteen.

F      Mozaïek ‘Op Weg’ (door dhr. Akkerman)

     Kleine en grotere kinderen vormen samen  
     een eenheid. Het mozaïek is aangebracht in
     het bouwjaar van de school (1971).

Stichting Marke 
Haarle hoopt dat u wandelend van 
ons mooie dorp 
heeft genoten!



G      ‘Landmark Haarle’ 
     Dit is de naam van het kunstwerk dat 
     gemaakt is door de Zwolse kunstenaar 
     Ronald Westerhuis. 
     Het werd onthuld in 2010 als afsluiting van 
     een groot waterschapsproject.

H  Wichinklaan
 Dit laantje is door het echtpaar Wichink aangelegd en werd jarenlang 
 door hen onderhouden. Nu zetten buurtbewoners zich daarvoor in.

I  De veevoederfabriek 
 Deze fabriek van CAVV Zuid Salland ziet u links.

J  Sportorant Sprengendal (met sporthal)

 Een belangrijke accommodatie voor het dorp ziet u links van de weg.  
 Veel verenigingen houden hier hun activiteiten.

K  Sportvoorzieningen 
 Links ligt ‘De Plakke’, op de kunstgrasvelden wordt handbal gespeeld. 
 Het is tevens een druk gebruikte speelgelegenheid voor de jeugd.
 Rechts van het pad heeft de tennisclub twee kunstgrasbanen. Aan het  
 eind van het pad ziet u rechts de grote manege van Stichting Manege  
 Haarle. Iets verder naar rechts zijn de voetbalvelden en bijbehorende  
 accommodaties van s.v. Haarle.

L  Te Passe (2001) 
 Dit is de naam van het huis waar een aantal mensen begeleid woont.  
 Oorspronkelijk was het de naam van een gezondheidscentrum. Haarle  
 was in 1976 ‘goed te passe’ toen het een eigen huisarts kreeg.

M  Zusterpad 
 Rechts van dit pad heeft de St.Theresiakleuterschool gestaan   
 (1950 – 1984). Zusters Franciscanessen hebben hier een belangrijke rol  
 gespeeld. Aan het eind van het pad stond rechts het klooster van de  
 zusters. Zij zijn in 1991 vertrokken uit Haarle en schonken de grond  
 waarop woonzorgcentrum ‘Het Laarmanhuis’ heeft gebouwd.

N  De Marcke 
 Deze woningen zijn in 2018 tot stand gekomen. Daarvoor    
 stonden er vanaf 1972 bejaardenwoningen. Op dit terrein stond van  
 1921-1971 de St.Sebastianusschool. Het was een laatste stuk grond van  
 ‘de marke Haarle’ . In het markesysteem hadden de boeren   
 gemeenschappelijke gronden.
 Rond 1850 zijn in Nederland de meeste marken opgeheven.

O      Multifunctioneel centrum ’t Kruuspunt’  
      In 2004 stootte de Rabobank dit toen tien jaar 
     oude gebouw af. Een nieuw gevormde   
     stichting wist het gebouw andere functies 
     te geven: een aantal medische voorzieningen,
     ruimte waar de wekelijkse dorpskrant wordt  
     gedrukt en archiefruimte voor 
     Stichting Marke Haarle. 

P  Roeterinkspad 
 Dit pad is in 2015 in het kader van het Dorpsplan Plus dankzij veel 
 vrijwilligerswerk aangelegd. De naam van het pad verwijst naar
 Erve Roeterink, de woonboerderij waar u op uitkijkt. Het is een van de  
 oudst bewoonde plekken van Haarle.

Q  De Haarler enk 
 Deze eeuwenoude akkers noemen we aan deze zijde van de Sallandse  
 Heuvelrug ‘enken’. Aan de oostzijde van de heuvelrug en ook verderop in  
 Twente heten die akkers ‘essen’.

R  De Millenniumbank (ontwerp: Leo Kemper, Haarle). 
 In de bank zijn foto’s van Haarle opgenomen die in het jaar 2000 
 zijn genomen.

S  Dorpsweide 
 Waar jaarlijks het Haarles feest wordt gehouden. In de    
 prachtige woonboerderij wonen nazaten van de familie Nahuis. Veel  
 families in Haarle hebben een bijnaam, de familie Nahuis staat   
 bekend als ‘de Wieger’.



T  De Pas
 Een historische plek in Haarle. Hier kruisten zich de handelswegen 
 die door de heuvelrug liepen tussen Twente en Salland. Ooit stond hier  
 een herberg als pleisterplaats voor reizigers en het was regelmatig de  
 vergaderplek voor de boeren en landeigenaren van de marke Haarle.
 In 2017 hebben de gebouwen van boerderij ‘De Pas’ een nieuwe   
 invulling gekregen. Hier bevinden zich nu een horecagelegenheid,   
 informatiecentrum van Vereniging Natuurmonumenten en dagopvang  
 voor cliënten van zorgboerderij ‘De Schurinkshoeve’. Ook is er   
 speelnatuur voor kinderen en een kleinschalige kinderboerderij.

Voor meer informatie over Haarle en omgeving verwijzen 
wij u naar de volgende sites: 

✔	 www.sprengenberg.nl 
✔		 www.haarle.com 
✔		 www.np-desallandseheuvelrug.nl 
✔		 www.natuurmonumenten.nl 
✔		 www.stichtingmarkehaarle.nl

Samenstelling route, 

tekst, foto’s: 

Stichting Marke Haarle  
Graag tot ziens 

in Haarle!



Tourist Info/ VVV Nijverdal
Willem Alexanderstraat 7c

7442 MA Nijverdal

Tel. 0548-612729

info@vvvhellendoorn.nl

www.vvvhellendoorn.nl

Tourist Info/ VVV Hellendoorn
Dorpsstraat 49

7447 CN Hellendoorn

Tel. 0548-612729

info@vvvhellendoorn.nl

www.vvvhellendoorn.nl

Voor meer informatie en 
openingstijden verwijzen 
wij u graag naar onze website
www.vvvhellendoorn.nl

vvvhellendoorn-nijverdal     vvvhellendoorn-nijverdal

Toeristisch Bureau Hellendoorn

Willem Alexanderstraat 7c

7442 MA Nijverdal

0548-612729

info@vvvhellendoorn.nl
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