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Colofon
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welke eventueel in deze uitgave voorkomen. Niets in deze uitgave mag - in welke vorm dan ook - worden gekopieerd  
zonder toestemming van de uitgever. 

Europees Landbouwfonds 
voor plattelandsontwikkeling; 
Europa investeert in 
zijn platteland.
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Pure smaken 
Voor oerlekkere producten en 
smaken ben je in Salland aan het 
juiste adres. Fiets langs één van de 
vele boerderijwinkels en proef de 
pure producten vers van het land. 

Vier het leven 
Er worden (als het weer 
kan) veel grote en klein-
schalige evenementen 
georganiseerd in Salland. 
Een aantal van deze 
evenementen hebben 
nationale en zelfs inter-
nationale bekendheid. 

Landgoederen 
en landhuizen
In Salland zijn vele mooie 
buitenplaatsen bewaard gebleven. 
Op de meeste landgoederen  
vind je nog havezaten  
of landhuizen in  
authentieke staat. 

De IJssel 
De Ijssel is één van de mooiste 
rivieren van Nederland. Volgens 
velen zelfs de allermooiste! 
De combinatie van stromend 
water, de uiterwaarden, de 
natuurgebieden, en de gezellige 
drukte van zowel schepen als 
pleziervaart maken de IJssel een 
toeristische trekker van formaat. 

Slinger van Salland 
fietsroutes
Wil je op ontdekkingstocht met de 
fiets door Salland en de verhalen 
ontdekken achter de Sallandse 
landgoederen, boerderijen of 
de sagen en legenden? Fiets 
dan de Slinger van Salland. 

  www.slingervansalland.nl

Hanzestad 
Deventer; 
eigenzinnig 
& bruisend
Een stad aan een rivier heeft 
iets levendigs, iets frivools, en 
meestal ook iets bourgondisch: 
het leven is er goed! Deventer: 
een levendige stad met een 
monumentale sfeer, waar  
het goed verblijven is,  
met bovendien een 
prachtige omgeving.

Tip
Bezoek ook de andere 

Hanzesteden 
www.visithanzesteden.nl 

Welkom in
 Salland!

wijhe

raalte

Luttenberg

hellendoorn

nijverdal

Rijssen

holten

bathmen

Deventer

heino

Tip
Fiets een MTB Route 
www.mtbsalland.nl 

Deel je belevenissen 
in Salland met de 

#verslingerdaansalland
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In dit magazine geven we je inspiratie en informatie 
over Salland. Hierbij staan onze ‘Slingers van Salland’ 
fietsroutes centraal. Fietsroutes die je Salland 
laten beleven in optima forma. Aan de hand van 
deze fietsroutes slinger je door Salland.  Van IJssel 
naar Heuvelrug, van ruige natuur naar sierlijk 
landgoed, van dorp naar Hanzestad Deventer. 

Salland is het hartelijk hart van het oosten, land van 
doeners, streek van alle rust en alle tijd. Ons thuis, 
jouw thuis. In ons Sallandse land zijn we verbonden 
met tradities, met verhalen en met elkaar. Trots op 
wie we zijn, verknocht aan onze wortels én onze 
gastvrijheid. Bij ons is gewoon nog heel gewoon en 
tegelijk heel bijzonder. Dat voel je, in alles wat je bij 
ons ontdekt en beleeft. Alles, zo eigen, zo Salland.

Eindeloos wandelen en grandioos fietsen. Actief de 
natuur in, ontspannen de stad door. Bij ons is het 
binnen en buiten spelen. Tussen verhalen vol cultuur 
en historie. Tussen bomenrijen en houtwallen. 
Tussen dorpsfeest, muziektent en festival. En bovenal 
tussen vriendelijke en gezellige Sallanders. 

Salland is thuis voelen en thuiskomen. Dat 
gevoel herken je meteen. En dan weet je ’t: 
je bent verslingerd aan Salland.

Zo verslingerd 
aan Salland

Voorwoord

Nationaal Park 
Sallandse Heuvelrug 
& Twents Reggedal 
Dit nationaal park behoort tot één 
van de grootste aaneengesloten 
droge heidegebieden van Europa. 
Aan de oostzijde van deze stuwwal, 
die zo’n 150.000 jaar geleden is 
ontstaan, meandert de rivier de 
Regge. De unieke combinatie 
van het Reggedal aan de ene 
kant en de Sallandse Heuvelrug 
aan de andere kant zorgt voor 
een dynamisch landschap. 

Spelen in Salland
Voor kinderen is er in Salland genoeg 
te beleven. Maak een ritje in de 
achtbaan in één van de leukste 
attractieparken van Nederland. Of 
ontdek de natuur door te klimmen 
in één van de speelbossen en 
een wandeling te maken met de 
boswachter. Ga op ontdekkingstocht 
in een museum of knuffel met 
dieren op de kinderboerderijen.

Buitensport
De afwisselende natuur van Salland 
leent zich uitstekend voor actieve 
natuurbeleving zoals fietsen, 
wandelen en mountainbiken.

Tip
Meerdaags 

fietsarrangement Rondje 
Regge & Heuvelrug 

www.rondjeregge.nl

Waarom raak jij  
verslingerd aan Salland?

1.  Vijfsterren fiets, -wandel en MTB-netwerk
2.  De bergen vol beleving van Nationaal Park 

Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal
3.  De mooiste rivier van Nederland de IJssel
4.  De gastvrije en vriendelijke inwoners
5.  De vele evenementen die hier 

georganiseerd worden
6.  Regio met de hoogste dichtheid 

aan landgoederen en kastelen
7.  De historische Hanzestad Deventer
8.  Het variërende coulisselandschap 

in het hart van Salland
9.  De heerlijke en ambachtelijk 

gemaakte streekproducten
10. De uitstekende overnachtingmogelijkheden
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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.

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!

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. 

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 .

Online 
fietsrouteplanner
Wil je geen fietskaart kopen, maar 
toch een mooie route uitstippelen?  
Ga dan naar de website  
www.verslingerdaansalland.nl en 
plan online je eigen fietsroute met 
de online fietsrouteplanner. Ook 
kun je in de planner al bestaande 
fietsroutes downloaden.

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 stellen dat Salland 
de bakermat van het fietsen is.

1

4

5

2

3

6

7

8

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.

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 enTourist Info’s in en rondom 
Salland voor € 6.95 of via de 
webwinkel van de VVV Deventer 
www.deventerwebwinkel.nl.

Beborde 
themaroutes
In Salland zijn er verschillende 
beborde themaroutes uitgezet. 
Drie daarvan staan aangegeven op 
de fietsnetwerkkaart. Dit zijn het 

Het uitstekende 
fietsroutenetwerk 

Pak snel je fiets en ontdek Salland. Hier geniet je van de natuurlijke uiterwaarden en de glooiende 
paarse heidevelden. De mooie authentieke dorpen en steden en van de karakteristieke 

landhuizen en boerderijen. Acht redenen om Salland per fiets te ontdekken:

Fietsen

Fietsen in Salland 
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Naast de Slinger van Salland fietsroutes lopen er nog meer mooie 
routes door Salland. Hieronder enkele van onze favoriete fietsroutes. 
Deze routes kun je downloaden op www.verslingerdaansalland.nl. 
Op deze site vind je nog meer routes die zeker de moeite waard zijn!

Rondje Pontje  
(65 km)
De IJssel vormt het natuurlijke middelpunt 
van deze route en de oversteek kan worden 
gemaakt bij de ponten van Wijhe en 
Olst. Onderweg zie je oude havezaten, 
landhuizen en IJsselhoeven, prachtige 
molens, boomgaarden met hoogstamfruit, 
de hoogwatergeul, de oude steenfabriek 
Fortmond en de Duursche Waarden. 

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 
Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal. 
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.

Wil je op ontdekkingstocht 
gaan met de fiets door 
Salland en de verhalen te 
weten komen achter de 
Sallandse landgoederen, 
boerderijen of de sagen en 
legenden? Fiets dan de Slin-
ger van Salland. De Slinger 
van Salland zijn fietsroutes 
die door Salland slingeren 
waarbij je meer komt te we-
ten over de geschiedenis en 
het landschap van Salland.

In dit magazine staan deze drie fiets
slingers van Salland centraal en lichten 
we ze uit. Elke Slinger van Salland fiets 
route heeft zijn eigen thema en verhaal. 
Wie al deze routes heeft gefietst, heeft 
alle mooie plekjes van Salland gezien 
en je bent ook nog eens veel meer 
te weten gekomen over Salland. 

Naast dat deze routes zijn opgenomen 
in dit magazine kun je ze ook down-
loaden op www.slingervansalland.nl. 
Ga jij de uitdaging aan om ze  
allemaal te fietsen? 

Slinger  
van Salland 
fietsroutes

Nog meer mooie fietsroutes

Fietsen



Nationaal Park 
Sallandse Heuvelrug 
& Twents Reggedal 

Bergen vol beleving 
Tussen de Hanzesteden Deventer en Zwolle aan de ene kant 
en Twente aan de andere kant ligt Nationaal Park Sallandse 
Heuvelrug & Twents Reggedal. Een uniek natuurgebied 
met 26 'bergen' en het grootste aaneengesloten droge 
heidegebied van Noordwest-Europa. De stuwwal doet door 
haar hoogteverschillen haast on-Nederlands aan. Je kunt 
hier genieten van uitgestrekte bossen en prachtig glooiende 
heidevelden. Het heuvelachtige landschap biedt geweldige 
vergezichten.  Dit uitdagende natuurgebied in Oost-Nederland  
is favoriet onder actieve natuurliefhebbers en buiten - 
sporters. Je kunt er heerlijk fietsen, wandelen, hardlopen, 
mountainbiken, wielrennen of meedoen aan een buiten-
sport evenement.  Kortom, een dynamisch natuurgebied 
met bergen vol beleving voor actieve buitenmensen.  

Bergen vol verhalen 
Naast bergen vol beleving zijn er over 
Natio naal Park Sallandse Heuvelrug & 
Twents Reggedal ook bergen vol verhalen 
te vertellen. Zo kom je door middel van 
excursies met een boswachter en een 
bezoek aan Natuurmuseum Holterberg 
meer te weten over de natuur. Maar ook 
verhalen over de Tweede Wereldoorlog, 
onze bevrijding en bevrijders horen bij dit 
gebied. Kom hier meer over te weten door 
een bezoek te brengen aan onder andere 
de Canadese Begraafplaats in Holten of het 
Memory Vrijheidsmuseum in Nijverdal.

8 Verslingerd aan Salland

Nationaal Park  
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Er valt zoveel te vertellen over Nationaal 
Park Sallandse Heuvelrug & Twents 
Reggedal. Voor alle tips en verhalen  
kijk je op www.sallandseheuvelrug.nl  
of www.twentsreggedal.nl.

De Sallandse Heuvelrug is een stuwwal die 
ontstaan is in de voorlaatste ijstijd. Schui-
vend ijs duwde ruim 150.000 jaar geleden 
zand en stenen, vanuit Scandinavië, voor 
zich uit. Door de gigantische kracht werd de 
grond aan de voorkant en aan de zijkanten 
tientallen meters omhooggeduwd. Gelukkig 
maar want daarom kunnen wij nu van een 
prachtig landschap genieten. 

Hoe ontstond 
de Sallandse 
Heuvelrug? 

Nationaal Park  

Bergen vol plezier 
Voor kinderen is het Nationaal Park 
Sallandse Heuvelrug & Twents 
Reggedal één grote speeltuin waarin 
je lekker kunt rennen, klimmen 
en klauteren in de natuur. Dit kan 
natuurlijk overal in het gebied, 
maar er zijn ook speelbossen en 
speciale speelnatuurplekken zoals 
OERR in Haarle en Cool Nature 
bij de Regge in Hellendoorn.

Bergen vol natuur 
Doordat het landschap op en rondom 
de Sallandse Heuvelrug en het Twents 
Reggedal bestaat uit verschillende 
gradiënten is er een grote verscheidenheid 
aan flora en fauna. Een (ecologisch) 
gradiënt is een geleidelijke overgang 
in het landschap. Voorbeelden hiervan 
zijn de overgang van droog naar nat, van 
voedselrijk naar voedselarm, van laag 
naar hoog… In het nationale park vind je 
veel van dergelijke gradiënten vlak naast 
elkaar. Dit zorgt voor bergen vol natuur.  

Bergen vol uitdaging 
Voor diegene die houdt van een 
uitdaging, is de Sallandse Heuvelrug 
‘the place to be’.  Voor corona werden er 
regelmatig buitensportevenementen 
georganiseerd die het uiterste van 
de deelnemers vergde. Maar ook 
individueel kun je de uitdaging 
opzoeken door bijvoorbeeld de 
mooiste MTB-routes van Nederland 
te ontdekken of te kanoën op onze 
geliefde rivier de Regge. Wandelaars en 
fietsers kunnen zowel kiezen voor een 
mooie tocht door het zacht glooiende 
landschap of het beklimmen van een 
pittige helling. Ruiters kunnen in alle 
rust van de omgeving genieten terwijl 
hun paard het zware werk doet. 

Voor de actieve natuurliefhebber 
is er dus bergen vol uitdaging te 
vinden in het nationale park en 
hopelijk snel ook weer tijdens onze 
sportieve buitenevenementen. 

Canadese Begraafplaats
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  Rondje Sallandse Heuvelrug

KIJK VOOR DE ACTUELE STARTPUNTEN OP 
WWW.SALLANDNATUURLIJKGASTVRIJ.NL

- FA6-HEUVELRUG-01.indd   4-5 11-02-18   15:22

Rondje 
Sallandse Heuvelrug
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Fietsroute

Ruim, open en héél stil. Dat is Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal. Hier vind je één  
van de grootste aaneengesloten droge heidegebieden van Europa. Wie het rondje Sallandse Heuvelrug 

fietst, krijgt te maken met steile hellingen en met schitterende vergezichten. Je fietst door bossen,  
uitgestrekte heidevelden, langs jeneverbesstruiken, grillige eiken en witte berken. En wie weet kom  

je onderweg ook nog reeën of zeldzame vogelsoorten tegen. Houd je ogen dus goed open!

Praktische informatie 
Afstand: 60 km

Startlocaties en parkeren: 
• Buitencentrum Sallandse Heuvelrug,  

knooppunt 53 
• Erve de Pas, knooppunt 56
• Holterbergplein, knooppunt 69
• P+N Dorp Holten nabij knooppunt 71 

Knooppunten:
535862668773722871696564615
56-11-10-6-19-8-13-28-55 

Bordjes:
De route is gemarkeerd en aangegeven met de 
volgende bordjes. Dit maakt het nog makkelijker 
om de route te fietsen. 

Blijft u gezellig slapen? 
Na uw fi etstocht wilt u waarschijnlijk 
voorlopig nog niet naar huis! Blijf 
daarom lekker overnachten. 
Bij de boer, in een hotel of in een 
gezellig bed and breakfast. De 
volgende morgen wordt u heerlijk 
uitgeslapen wakker en staat, na 
een ontbijtje met streekproducten, 
niets u in de weg om nog een dag 
te fi etsen. 
Op www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl
vindt u kant- en klare fi etsarrange-
menten en accommodaties. In 
Salland is het allemaal mogelijk!

Salland Natuurlijk Gastvrij 
Weidse uiterwaarden. Een prachtig 
coulisselandschap. Bloeiende 
heidevelden en een bosrijke 
heuvelrug. En niet te vergeten het 
schitterende historische decor van 
de culturele Hanzestad Deventer 
en de vele statige landgoederen. In 
Salland bevindt u zich in een altijd 
inspirerende omgeving, waarbij de 
schitterende rivier de IJssel nooit 
ver weg is. Een omgeving waar 
inwoners klaar staan voor een 
vriendelijk woord. Waar het leven 
goed is. Waar men trots is op het 
cultureel erfgoed en bourgondisch 
genieten geen activiteit maar een 
levensstijl is.

 
Fietsnetwerk Salland
In het fi etsnetwerk Salland zijn 
een drietal kant- en klare beborde 
themaroutes opgenomen. Dit bete-
kent dat u zelf geen route meer uit 
hoeft te stippelen maar gewoon in 
alle rust de bordjes kunt volgen. 
P Rondje Salland 205 km 
P Rondje Sallandse Heuvelrug   

60 km
P Rondje Deventer 45 km 

Rondje Sallande HEUVELRUG
Ruim, open en héél stil. Dat is 
Nationaal Park De Sallandse 
Heuvelrug. Hier vindt u één van de 
grootste aaneengesloten heidege-
bieden van Europa. Wie het rondje 

Sallandse heuvelrug fi ets, krijgt te 
maken met steile hellingen maar ook 
met schitterende vergezichten. U fi etst 
door bossen, uitgestrekte heidevelden, 
langs jeneverbesstruiken, grillige eiken 
en witte berken.

Sallandse horeca
Bij een gastvrij Salland hoort 
vanzelfsprekend ook een gastvrije 
horeca. Een kop koffi e met een 
lekkernij, een drankje, heerlijk ijs-
gerecht of lekker uit eten.
Uiteraard wordt het allemaal 
geserveerd met de geheel eigen 
Sallandse gemoedelijkheid. 

Rustpunten
In Salland zijn op vele mooie 
plekken bij gastvrije inwoners 
Rustpunten ingericht. Een heerlijke 
plek om tijdens uw fi etstocht even
te pauzeren, iets te drinken, te eten 

en eventueel uw elektrische fi ets 
weer op te laden voor de resterende 
kilometers.  
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Start je ontdekkings-
tocht bij een 
bezoekerscentrum
Start je bezoek aan de Sallandse  
Heuvelrug bij één van de bezoekers
centra. Bij de bezoekerscentra 
word je gastvrij onthaald en kun 
je eten en drinken. Daarnaast vind 
je er informatie over het gebied 
en starten hier veel wandel- en 
fietsroutes. De bezoekerscentra zijn: 
Buitencentrum Sallandse Heuvelrug 
in Nijverdal, Erve de Pas in Haarle en 
Natuurmuseum Holterberg in Holten. 

Doe mee aan 
een excursie
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, 
Natuurmuseum Holterberg en IVN 
organiseren regelmatig excursies in 
het gebied. Dit is dé manier om meer 
van het nationaal park te weten te 
komen. Ga vroeg uit de veren en maak 
met de boswachter een boswandeling 
waarbij je grote kans hebt om reeën 
te spotten. Of ga met een natuurgids 
mee om vogels te spotten. 

Fiets, wandel of 
mountainbike
Er zijn vele mooie fiets, wandel en 
mountainbikeroutes uitgezet in 
het gebied. Deze nemen je mee de 
uitdagende natuur in van het nationaal 
park. Koop een wandel, fiets of 
mountainbikekaart bij de Tourist 
Info’s of bij de bezoekerscentra. 

Bezoek de 
omliggende dorpen 
In en rondom het nationaal park zijn er 
dorpjes gelegen waar je heerlijk kunt  
vertoeven op op verschillende terrassen. 
Dorpen als Hellendoorn, Nijverdal, 
Holten, Haarle en Luttenberg zijn zeker 
een bezoek waard. Hier maak je kennis 
met de Sallandse cultuur en gastvrijheid. 

1

3

2

4

5

6

7

Tips!

Fietsroute

aan de Canadese Begraafplaats en 
het Memory Vrijheidsmuseum niet 
ontbreken. Tip: fiets de Liberation 
Fietsroutes. Zie voor meer info pagina 7. 

Sky-Walk 
In het Buitencentrum Sallandse 
Heuvelrug in Nijverdal vind je in de 
markante koepel de Sterrenwacht. 
Speur door de telescopen naar 
sterren, planeten en de maan. 
Breng een bezoek aan het 
planetarium of doe de Sky-Walk 
op het observatieplatform.

Natuurmuseum 
Holterberg
Variërend van de grootste zangvogel van 
Nederland, tot de enige aap in Europa. 
Natuurmuseum Holterberg heeft 11 
levensgrote diorama’s waar dieren in 
natuurlijke houding in staan. Deze 
diorama’s zijn uniek in Nederland.

Canadese Begraafplaats 
en Memory 
Vrijheidsmuseum
Wanneer je meer wilt weten over de 
Tweede Wereldoorlog mag een bezoek 

Speelbos Nijverdal 
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De Sallandse Heuvelrug is groter dan het oorspronkelijk nationale park tussen Nijverdal en Holten. 
Het gebied strekt zich uit van de Lemelerberg bij Ommen tot aan natuurgebied de Borkeld  

tussen Rijssen-Holten en Markelo én vanaf het Wierdense Veld tot aan het natuurgebied Luttenberg.

Buiten de gebaande paden

De Lemelerberg
De Lemelerberg is één van de hoogste 
punten van het nationaal park. Een erg 
gevarieerd natuurgebied met heide, 
afgewisseld met zandvlaktes, bossen 
en bronnetjes. Ook vind je hier de 
zandhagedis en veel jeneverbesstruiken. 
Vanaf Theehuis De Lemelerberg 
starten veel wandel en fietsroutes.

De Luttenberg
Grenzend aan het dorpje Luttenberg 
ligt het natuurgebied de Luttenberg, 
een geïsoleerd deel van de Sallandse 
Heuvelrug. Kom eens wandelen in de 
beslotenheid van de Luttenberg en geniet 
van verrassende vergezichten. Onderweg 
loop je door naald en loofbos, langs enkele 
heideveldjes, hakhoutbosjes en akkertjes. 

Nationaal Park  

Palthetoren, Sprengenberg Haarle

De Luttenberg
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Tip: 
Elsenerveen en 
Friezenberg
De Borkeldwandeling van 5 kilometer 
is blauw gemarkeerd en voert door 
bos en langs heide. Halverwege heb 
je een schitterend uitzicht over het 
Elsenerveen. De Friezenbergwandeling 
van 3,5 kilometer is gemarkeerd en 
loopt langs zowel het hoogste als 
het laagste punt van het gebied op 
de Friezenberg en het Elsenerveen.

De Eelerberg
De top van deze  heuvel ligt op 40 meter hoogte 
ten noordwesten van Hellendoorn en ten oosten 
van Luttenberg. Vanaf dagcamping de Eelerberg 
loopt een 5 kilometer lange wandelroute die je 
kennis laat maken met Landgoed de Eelerberg met 
haar majestueuze bomen en eeuwenoude eiken. 

Boetelerveld
Het Boetelerveld is een natuurgebied dat bij het 
buurtschap Boetele in de gemeente Raalte ligt. 
Het natuurterrein is 170 hectare groot. Het gebied 
hoorde vroeger bij de havezate Schoonheten en 
zou in 1953 ontgonnen worden.  Het Boetelerveld 
is mede zo bijzonder om de klokjesgentiaan die 
hier groeit en vanwege de kamsalamander. 

Wierdense Veld
Het Wierdense Veld is een gebied met levend 
hoogveen en is bijzonder om de lavendelhei die 
er groeit, de gladde slang en de kraanvogel. Maar 
als je er gaat wandelen zie je ook veel andere 
bijzondere planten en dieren. Misschien kom je 
de schaapskudde wel tegen waarmee Landschap 
Overijssel de heide beheert. Vanwege haar rust, 
uitgestrektheid en bijzondere planten en dieren, 
is het Wierdense Veld een absolute must visit voor 
natuurliefhebbers en zeker een bezoek waard!

De Borkeld
Dit gebied gelegen tussen Markelo, Rijssen 
en Holten is ca. 600 hectare groot en bestaat 
uit jong bos, grote heidevelden, leemkuilen, 
akkers, graslanden en zelfs een stukje hoogveen. 
Hier ligt het grootste jeneverbesstruweel van 
Nederland. Het terrein is glooiend; de hoogste 
top van de Friezenberg ligt op 40 meter, het 
laagste punt op 13 meter boven de zeespiegel. 

Overtoom-middelveen  
Waar eerst weilanden waren ligt nu Overtoom-
middelveen. Een nieuw natuurgebied waar het 
aanwezig kwelwater een voedingsrijke bodem 
biedt voor zeldzame flora. Dit trekt insecten aan 
en daardoor ook vogels. Er zijn al 140 weide en 
watervogels gespot in dit gebied. Vanaf het 
Overveen bij Rijssen kan je via een speciaal pad 
een bezoek brengen aan de Vogelkijkhut. 

Nationaal Park  
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lunch
diner
snack

www.dedroadnagel.nl

Molenweg 8 | Haarle | T (0548) 85 24 72

Sallandse
gezelligheid

erve met 
een verhaal
Proef de sfeer van een ver verleden op  
Erve de Pas. Kom eten, drinken en logeren  
in de knusse herberg uit 1891. Geniet van  
puur en eerlijk eten uit de streek. Vergader  
in de oude Potstal en ontdek de mooie  
natuur van de Sprengenberg.

info@herbergdepas.nl

www.herbergdepas.nl

molenweg 2  7448 re haarle 

0548 852 038

Ga je wandelen of 
fietsen en ben je in de 
buurt? Kom gezellig 

langs!

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:

 

 
Kamperen – ruimte – natuur - genieten! 

	

	
	

 
Ruime comfort 

plaatsen! 
 

OOpp  iieeddeerree  pplleekk::  
Water 

Vuilwaterafvoer 
CAI aansluiting 

10 apm 
WiFi 

	

	

	

	

	

 

	

	

	

	

 

 

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 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!
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2

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. 

Ervaar het Twents Reggedal

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. 
Vaar je liever zelf ? Huur dan een 
kano of een fluisterbootje.

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.

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. 

3

Nationaal Park  
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Iedereen weet dat je prachtig kunt wandelen en fietsen in Rijssen-Holten. 
Maar er is nog veel meer wat je niet mag missen. 

Rijssen-Holten 
beleef je samen!

Rijssen, de verrassing van Twente! 
Als je van winkelen houdt moet je echt een keer naar Rijssen 
komen. Maar deze Twentse winkelstad heeft meer te bieden. 
Zo ligt net buiten het centrum Landgoed De Oosterhof met de 
gelijknamige Havezate. Deze havezate, in de volksmond ook 
wel ‘Het Kasteel’ genoemd, biedt onderdak aan het Rijssens 
Museum en het Internationaal Brandweermuseum. 

Op loopafstand van het museum ligt Parkgebouw Rijssen  
met het mooi aangelegde Volkspark. Parkgebouw Rijssen is  
het culturele centrum van Rijssen en in het Volkspark vind  
je ook nog een kleine kinderboerderij. 

Net buiten Rijssen, aan de rivier de Regge, staat Pelmolen Ter 
Horst. De molen is vrijwel dagelijks open en bij gunstige wind 
in bedrijf als oliemolen. Hier is ook de vaste ligplaats van de 
Enterse Zomp. In de zomer stap je bij het haventje aan boord 
van de Zomp voor een recreatieve vaartocht over de Regge. 

Wil je een treinritje maken, over het oude smalspoortraject en 
door het bos? Ga dan eens naar het Rijssens Leemspoor.

De trots van Holten
Als je naar Holten gaat moet je zeker de Holterberg bezoeken. De trots 
van Holten. Boven op de berg vind je het gezellige Holterbergplein met het 
Natuurmuseum Holterberg, verschillende horecagelegenheden, midgetgolf, 
speeltuin en het Bos van Daantje Das. In dit educatieve speel- en leerbos 
kunnen kinderen op een ongedwongen manier de natuur ontdekken. 

Op loopafstand van het Holterbergplein ligt de indrukwekkende 
Canadese Begraafplaats. Het naastgelegen informatiecentrum is gratis 
toegankelijk en biedt een bron van informatie ’for all generations’. Als je 
een onbezorgd dagje uit wilt beleven samen met je (klein)kinderen, dan 
biedt Kinderboerderij Dondertman volop vermaak. Niet voor niets is deze 
kinderboerderij meermaals uitgeroepen tot het leukste uitje van Overijssel. 

Voor toeristische informatie en cultuur ga je naar Kulturhus Holten. 
Dit multifunctionele gebouw is te vinden in het hart van Holten 
aan de Smidsbelt. Het is dé ontmoetingsplek van Holten waar je 
kan kiezen uit verschillende terrassen en waar kinderen op een 
zomerse dag lekker spelen met de bedrieglijke fonteintjes.

www.beleefrijssenholten.nl 

Rijssen-Holten 
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Rijssen-Holten 
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Hellendoorn-Nijverdal
Natuurlijk Avontuurlijk!

Hellendoorn-Nijverdal

Hellendoorn heeft voor iedereen alle ingrediënten voor een vakantie of een gezellig dagje uit! Gelegen in  
de prachtige natuur van de Sallandse Heuvelrug en het Twents Reggedal kun je in de gemeente Hellendoorn 

volop genieten van fietsen, wandelen en outdoor. Natuurlijk Avontuurlijk is niet voor niks onze slogan!
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Hellendoorn-Nijverdal

Rondom de dorpen is het volop genieten in de 
natuur. Bos, heide, water en hoogteverschillen  
op de Sallandse Heuvelrug en in het Twents 
Reggedal, bieden volop vermaak voor jong en 
oud. Mountainbikers kunnen hun hart ophalen 
op de mooiste routes van Nederland. De Regge 
meandert door het landschap, laat fietsers en 
wandelaars genieten van al haar schoonheid. 
Ook in en rond de dorpen Hellendoorn en 
Nijverdal is het heerlijk wandelen en fietsen. 

De Nijvere Loper
Wie (boven) op de Nijverdalse Berg vanaf het 
Buitencentrum van Staatsbosbeheer naar 
Nijverdal kijkt wordt onthaald op een prachtig 
dorpsaangezicht, dat zich beneden in het dal 
ontvouwt. Een uniek dorp, omsloten door een 
overweldigende natuur. Met een inwonertal van 
bijna 25.000 inwoners wordt het dorp gesplitst 
door de rivier De Regge, waardoor het deels in 
Twente en deels in Salland ligt. Gesticht, aan de 
voet van wat nu het Nationaal Park Sallandse 
Heuvelrug & Twents Reggedal is, door de 
Engelse textielbaron Thomas Ainsworth. De 
textielfabrieken uit het verleden, vormden door 
de geschiedenis heen de rode draad naar de 
huidige geavanceerde Nijverdalse textielindustrie 
van Koninklijke Nijverdal Ten Cate, die 
bestaat uit het fabriceren van antiballistische 
materialen, composieten voor de ruimtevaart 
en kunstgrasvezels voor sport. Over deze 
textielhistorie is een bewegwijzerde wandelroute 
beschikbaar genaamd De Nijvere Loper. De 
route is ongeveer 5 kilometer en neemt je mee 
terug naar het textielverleden van Nijverdal. 

Het Goapad
Het dorp Hellendoorn kent een nog langere 
geschiedenis. De oude, smalle straatjes met 
markante gebouwen herinneren hier nog aan. 
De dorpskerk D’Oale Grieze steekt fier met 
haar toren boven het dorp uit. Op Landgoed 
Schuilenburg zijn nog sporen zichtbaar van de 
veldslagen gehouden om het vroegere kasteel 
Schuilenburg. Het Goapad, een bewegwijzerde 
wandel route van ongeveer 3,5 km brengt de 
geschiedenis van Hellendoorn tot leven. 

Alle routes zijn verkrijgbaar bij onze Tourist 
Info Punten in Hellendoorn en Nijverdal.

Kijk voor meer tips met kids op de 
speciale pagina op visithellendoorn.nl

Op de fiets naar 
de speeltuin
Gezellig een dagje op de fiets met de  
(klein)kinderen. Hun korte beentjes 
moeten natuurlijk af en toe even 
rusten. Wat is er dan leuker dan 
onderweg  te pauzeren bij een leuke 
speeltuin? (Groot)ouders op het 
terras en de kinderen lekker spelen. 
Wil je erop uit met de kinderen?  
Vraag dan naar deze kinderfietsroute. 

Tip
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VOEDSALLAND •  LANDBOUWMUSEUM
HISTORISCH FESTIVAL •   K INDERACTIVITEITEN

NATUURBELEVING •  WORKSHOPS

BUTZELAARSTRAAT 60
LUTTENBERG  
0572-301 288  
WWW.DELAARMAN.NL

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

Lemelerweg 22, Luttenberg

Tel.: 0572 301248 - www.klompen.nl 

-  Grootste klompenmozaiek
‘de Nachtwacht op klompen’

-  Demonstraties ambachtelijk 
klompen maken

- Cadeau- en souvenirwinkel

AMBACHT 
ONTMOET 
KUNST

DIJKMANKLOMPENWOODENSHOEMAKER

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
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Luttenberg - rondom de berg  

Luttenberg is gelegen 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 7 km lange 
wandelroute ‘rondom de berg’.

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 Landbouwmuseum 
de Laarman. Mocht je langer in de 
omgeving willen verblijven, overnacht 
dan bij ANWB Topcamping De Luttenberg 
of bij camping en B&B De Huttert. Huur 
dan zeker een fiets bij ATL 2 Wielers.

Tip

Wandelroute

Luttenberg
Parel van Salland! 

Startpunt
Gemeenschapscentrum 
Elckerlyc, Butzelaarstraat 22, 
Luttenberg (tevens TOP toeristisch 
overstappunt Overijssel). Hier is 
voldoende parkeergelegenheid. 

Route
Je volgt de blauwe pijlen van het 
wandelnetwerk. De knooppunten 
op het wandelnetwerk om 
de route te volgens zijn: 
C10C24C25C12C13C46C47
C14C15C16C26C23C10. 
De route is te downloaden via: 
www.verslingerdaansalland.nl  

202121Verslingerd aan Salland
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Een lieflijk en gevarieerd landschap, spannende verhalen en bijzondere ontmoetingen: 
de fietsroute De heks van Lettele biedt het allemaal. Geniet van deze fraaie route die 
start in Lettele, een van de dorpen in het buitengebied van  Deventer. Slinger onder 

andere langs een moordkruis, landhuizen en diverse voormalige kloosters.

Mooie mythes en 
inspirerende gedachten

Alsof de duivel ermee speelt… Hoe vaak 
gebruiken we die uitdrukking wel niet? 
Maar bij deze fietsroute is dit zinnetje 
letterlijk te nemen. De heks van Lettele – 
waar de route naar is vernoemd – wist er 
in de vijftiende eeuw namelijk alles van.

Op een dag had de duivel zijn oog laten 
vallen op Pier de Rover, de lugubere 
bijnaam van – vermoedelijk – ene 
Johan Luecken. Om zijn zin te krijgen 
schakelde hij de heks van het Sallandse 
dorp Lettele in, die zichzelf veranderde 
in een zeer aantrekkelijke deerne. Pier 
viel voor haar charmes, maar de heks 
werd ook verliefd op Pier en vluchtte. 
Bij ’t zwarte hekke op Averlo haalde Pier 
haar in. Ze bekende dat ze onder één 
hoedje had gespeeld met de duivel. 

Met een list probeerde het illustere duo 
de duivel om de tuin te leiden, maar dat 
mislukte. Pier had nog wel tijdens een 
ontmoeting vlakbij kasteel Boxbergen 
met de duivel afgesproken dat die zijn ziel 

niet zou krijgen als iemand ooit een kruis 
voor hem zou oprichten. De heks vluchtte 
voorgoed, maar werd vreselijk jaloers 
toen een ander meisje Pier inpalmde 
en vermoordde hem. Gelukkig voor Pier 

Heeft de 
duivel zijn 
zin gekregen?

zorgde Margien voor het kruis, al rust er nu 
wel een vloek op. Als je het kruis beschadigt, 
roep je ongeluk over jezelf en je familie af.

Mijmerstof
Wat een heerlijke oude mythe om over 
te mijmeren! Vooral als je gemoedelijk 
slingert over rustige landweggetjes en 
dromerige bospaden, de IJsseldijk met 
prettige panorama’s en de sfeervolle stegen 
van Deventer. Met hier of daar een aardige 
pauze bij restaurants zoals De Koerkamp, 
het pannenkoekenhuis in Lettele of Hotel 
Gaia. Dan neem je zo’n verhaal vast niet al te 
serieus. Maar Boxbergen (waar volgens de 
eigenaresse ooit onderaardse gangen richting 
Klooster Nieuw Sion zouden zijn), ’t zwarte 
hekke en het moordkruis op de Eikelhof 
bestaan wel degelijk. Je komt er zelfs langs.

Fietsroute De heks van Lettele (45/51 km)

Tekst: Monique van Klaveren. Foto’s: Monique van Klaveren, Marketing Oost, Hotel Gaia
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Mocht je even stoppen bij het kruis, 
realiseer je dan dat er nóg een mythe over 
het moordkruis rondwaart. Er zouden 
twee broers Luedens op de boerderij bij 
het moordkruis hebben gewoond. Zij 
vielen als een blok voor hun buurmeisje 
Marieke. Om ruzie te voorkomen besloot 
Johan het nabijgelegen klooster in te 
gaan. Dat doofde echter de hartstocht 
niet. Johan groef daarom een tunnel naar 
de Eikelhof. In het geniep ontmoetten 
zij elkaar onderaards. Dat ging goed tot 
op een dag Johans broer Marieke volgde. 
Woedend vermoordde hij Johan. Marieke 
zette een kruis neer en sprak de vloek uit.

De waarheid is rekbaar
Wat is waar? Ja, dat is het leuke aan mythes, 
je weet het natuurlijk nooit. Wat wel 
zeker is: de fietstocht maakt een ommetje 
langs de voormalige abdij Sion, die nu 
Klooster Nieuw Sion heet. Het complex 
dateert uit 1890, terwijl het beruchte kruis 
al uit 1493 stamt. Dus historisch is er een 
aardig verschilletje te overbruggen. 

Die wetenschap maakt het niet minder 
leuk om sowieso de oprijlaan op te 
fietsen en neer te strijken. ’s Middags is 
de poort open en mag je in de gastentuin, 
de Mariakapel of de kloosterkerk 

Genieten van 
het landschap 
en de verhalen…

een kijkje nemen. Binnenkort is de 
koffieschenkerij een leuk pauzepunt. 
Of schuif aan bij een gebedsviering. 

Monniken wonen er sinds vijf jaar niet 
meer, maar er zijn wel 120 vrijwilligers, twee 
vaste krachten en een woongemeenschap 
die het moderne kloosterleven nu levend 
houden. Zij delen dat graag met je, want 
gastvrijheid stond zowel bij de monniken 
als bij de huidige bewoners en gebruikers 
voorop. Daarom kun je blijven logeren in het 
gastenverblijf of op de kloostercamping.

Warm welkom
Een warm welkom krijg je tegenwoordig 
ook bij de Waag in Deventer. Je verwacht 
wellicht dat daar vroeger heksen 
zijn gewogen, maar gelukkig heeft 
deze gruwelijke praktijk hier nooit 
plaatsgevonden. Er werden in dit oudste 
waaggebouw van Nederland (1528) 
munten op de weegschaal gelegd om 
te kijken of de handelaren die de stad 
bezochten niet vals speelden. Dat viel 
meestal reuze mee. Meestervervalser Han 
van Meegeren uit Deventer liep in 1994 
overigens wél tegen de lamp, al gebeurde 
dat in Frankrijk. Zijn knap gemaakte 
werk kun je deze zomer bewonderen bij 
een bezoek aan het Waagmuseum.

Vlakbij op de Brink zit het bierencafé 
De Heks in een herberg uit 1300. Voor je 
je verdiept in de drankenlijst met ruim 
honderd biertjes, kun je het beste nog 
even naar boven kijken. Er vliegt een 
heks op een bezemsteel tegen de gevel. 
Zou het de heks van Lettele zijn?

Fietsroute

Speciaal voor kinderen is er een 
interactieve wandel- en speelroute 
van 1,5 km over de heks van Lettele. Zij 
woont tegenwoordig op de zolder van 
de oude school in het dorp en houdt 
alles goed in de gaten. Een haas vertelt 
het (aangepaste) heksenverhaal via een 
app op de telefoon. Hij geeft ook leuke 
opdrachten. Zo legt hij de kinderen uit 
hoe ze een heksenbezem van takken 
kunnen maken of een toverdrank van 
brandnetels. De route begint op de 
parkeerplaats bij Kulturhus De Spil 
(Sportweg 1 in Lettele) en loopt door 
landgoed Oostermat, het spilbos en de 
proeftuin. Je kunt de route volgen aan 
de hand van bordjes en met de app. 
De app ‘De heks van Lettele’ is gratis te 
downloaden via Google Play, de App 
Store of www.deheksvanlettele.nl.

Tip
Voor kinderen: 
voel je een heks!
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• Restaurant De Koerkamp
 Gezellig familierestaurant met terras.

• Pannenkoekenhuis Lettele
 Binnen of buiten smikkelen van 

heerlijke pannenkoeken.

• Klooster Nieuw Sion
 Koffieschenkerij en kloostercamping 

waar je helemaal tot rust komt.

• Hotel Gaia op landgoed 
Nieuw Rande

 Gevestigd in een kleurrijk 
landhuis met restaurant, terras 
en bijzondere hotelkamers.

• Diepenveen en Deventer
 Diverse horecagelegenheden 

en accommodaties.

Lekker eten 
en slapen

Deze route loopt via de knooppunten van het fietsroutenetwerk 
Salland en is 45 kilometer lang. De fietsroute gaat over verharde 

(fiets-)paden en wegen in het coulisselandschap van de Sallandse 
gemeenten Deventer en Olst-Wijhe. Geniet onderweg van de 

afwisselende natuur, de sfeervolle dorpen, de Hanzestad Deventer,  
de monumentale boerderijen en prachtige havezaten.

De Heks van Lettele

• Kunstwerk De Heks van Lettele
 De legende van de Heks van Lettele 

wordt in Lettele gemarkeerd met 
een kunstwerk in het SpeelSpilbos 
aan de Sportweg 1 te Lettele, 
grenzend aan de parkeerplaats. 

• Klooster Nieuw Sion
 Een heel bijzondere en verstilde  

plek in een  voormalige 
cisterciënzerabdij. De tuin en de  
kerk zijn dagelijks te bezoeken.  
Meer informatie: www.nieuwsion.nl.

• Deventer
 Een van de oudste steden van 

Nederland. Het centrum bestaat 
uit een wirwar van straatjes die 
leiden naar mooie pleinen en 
gezellige terrassen. Lees meer 
over Deventer op pag. 26. 

• Museum de Waag in Deventer:
 Wat Deventer bijzonder maakt, 

is dat het de stad door al die 
jaren heen gelukt is om die rijke 
(Hanze) historie te bewaren. 
De Waag draagt sporen van dit 
Heksen tijdperk, neem hier de 
tijd om rond te wandelen in het 
Middeleeuws decor van deze stad.

Tip
Beziens-
waardigheden

Verblijf op de route

• Groepsaccommodatie  
Huis in ’t Veld 

 De ruime accommodatie biedt plek 
aan 40 personen. Het is een ideale 
uitvalsbasis voor een kennismaking 
met de oude Hanzestad Deventer, 
de Sallandse Heuvelrug en het 
tussengelegen coulisselandschap.

• De Kleine Wildenberg
 Lekker slapen, buiten zijn en genieten 

van elkaar en de omgeving. Slaap in 
een Pipowagen met eigen hottub of 
in één van de moderne comfortabele 
landappartementen met veel extra’s. 

• Betere Boerenbed  
’t Wesselink

 Een comfortabele BoerenBed-tent 
waar de beleving en ervaring voorop 
staan. De inrichting herinnert aan 
het eerlijke landleven van toen.

• Bigstee B&B
 Een royale, vrijgelegen kamer in een 

bijgebouw op een groen erf, gelegen 
aan de rand van het dorp Lettele. 



25Verslingerd aan Salland

...

De Route 
Praktisch 

knp fietsknooppunt
RA rechtsaf 
RD rechtsdoor
LA linksaf 
ri. richting fietsknooppunt
….. verlenging
Afstand: 45 / 51 km
Start: Restaurant De Koerkamp, 
 Bathmenseweg 18, 
 Lettele, knp 84
Parkeren:  bij Kulturhus De Spil, 
 Sportweg 1, Lettele (gratis). 

GPX-track, brochure, extra info en  
nog meer achtergrondverhalen: 
www.deheksvanlettele.nl
Scan de QR-code en lees nog meer 
verhalen over deze route.

• Naar knp 84: met je rug naar De Spil 
RA – einde LA (Bathmenseweg) – 84.

• Route vanaf knp 84: 16 – 99 – 96 – 97 
(Pannenkoekenhuis Lettele: 97 – RD – 
einde RA, circa 1,8 km) – 89 – 80 – 81.

• Bij knp 81: leuk extraatje (6 km) naar Klooster 
en koffieschenkerij Nieuw Sion: RD ri. 67 – bij 
N348 RA – LA (weg oversteken) bij bordje 
‘Nieuw Sion’ – na bezoek terug naar N348 – LA 
– RA (weg oversteken) – Zwijnenbergerweg 
uitfietsen tot knp 81 (’t swarte hekke).

• Route vanaf knp 81: 76 – 78 (Wesepe) – 
75 – Huis Boxbergen – Stenen Kruis – 77 
– 67 – kloosterkerk Diepenveen – 66 – 55 
(Hotel Gaia) – 24 (Deventer) – ri. 63. 

• Achter Lebuinuskerk: volg evt. zwarte 
bordjes naar Geert Groote Huis (400 m), 
na afloop terug naar Lebuinuskerk.

• Vervolgen naar knp 63 – 62 – 43 – 83 
(Schalkhaar) – 86 – 87 – 88 – 98 – 84. 
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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. 

Shop till you drop!
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

Heerlijk eten  
en drinken
In Deventer zijn vele uitstekende 
restaurants en lunchrooms te vinden. 
Bovendien vind je er diverse gezellige 
pleintjes met terrasjes, bijvoorbeeld 
het grote stadsplein de Brink, ook 
wel de huiskamer van Deventer 
genoemd. In de zomermaanden is 
dit plein één groot terras, waar je 
heerlijk kunt genieten van een hapje 
en drankje. En vergeet niet kennis 
te maken met typische Deventer 
specialiteiten zoals de Deventer Koek.

Deventer

1 2 3
Deventer ontdek je het beste door  
het maken van een stadswandeling. 
Dat kan op eigen gelegenheid met  
een boekje, middels een app op 
je telefoon of met een ervaren 
stadsgids. Bij de VVV Deventer zijn 
diverse stadswandelroutes te koop 
vanaf € 2,50. Benieuwd? Kijk op 
www.deventerwebwinkel.nl  of neem 
een kijkje bij de VVV Deventer in het 
Penninckshuis, Brink 89. Je kunt ook 
dagelijks met een stadsgids op pad. 
Deze wandeling, met gidsen van het 
Gilde Deventer, duurt circa 1,5 uur.

Data en tijdstip stads-
wandeling met gids: 
Elke dag om 13:30 uur, 
zaterdag ook om 11:00 uur
Deelname: € 6,- per persoon
Startpunt: VVV Deventer, Brink 89  
(Penninckshuis)

Meer informatie:
www.deventer.info/stadswandeling

Ruim 1000 
monumenten 

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:

Hanzestad Deventer
Eigenzinnig & Bruisend
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Bierliefhebber? Dan is een bezoek aan 
DAVO Bieren Stadsbrouwerij aan te ra-
den. Hier kun je tientallen verschillen-
de bieren proeven en er worden rond-
leidingen gegeven door de brouwerij. 
Uiteraard zijn er nog veel meer leuke 
horecatips. Kijk voor een overzicht op 
www.deventer.info

Maak kennis  
met Deventer 
middels je telefoon
Zwerf met je telefoon langs erfgoed 
middels één van de vijf stadswande
lingen of de kinderspeurtocht in de 
IZI Travel app en ontvang uitgebreide 
informatie over de bezienswaardig-
heden! Download gratis de izi.travel 
app, zoek vervolgens naar Deventer, 
kies jouw VVV wandelroute en 
‘Let’s TRAVEL!’. Meer informatie: 
www.izi.travel

Hoe zag Deventer er honderden jaren 
geleden uit en hoe ontwikkelt de stad 
zich in de toekomst? De app 3Deventer 
geeft een virtueel kijkje in het verleden 
én de toekomst van Deventer. Meer 
informatie: www.3deventer.nl
Wandel door Deventer in de 15e 
eeuw met het historische perso-
nage Katharina als gids. Leer meer 
over het leven en de leefwereld van 
gewone vrouwen en mannen door de 
verhalen uit die tijd. Meer informatie:
 www.hiddencities.eu

De ligging 
aan de IJssel
Deventer is gelegen aan de mooiste ri-
vier van Nederland: de IJssel. De bijzon-
dere ligging biedt volop mogelijkheden 
voor een dagje recreëren aan het water. 
Vaar met het voetveer naar de overzijde 
van de IJssel, plof neer op het Stads-
strand 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 Hazepadwande-
lingen. Flaneer ook eens door het oud-
ste stadswandelpark van Nederland: 
het Worpplantsoen. Tijdens het zo-
merseizoen is het park vaak decor voor 
tal van activiteiten en evenementen. 

Strijk neer in de serre of op het terras 
van het Pillows Hotel 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.

Fietstocht 
met Gildegids
De ligging van Deventer op de overgang 
van Salland richting de Veluwe, de 
Achterhoek, Twente en de IJsselvallei, 
zorgen voor een afwisselend landschap. 
In de zonnige maanden is er iedere 
donderdag 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

Bruisende 
evenementen
Deventer is een echte evenementen-
stad. Bijna elke week wordt er wel 
wat georganiseerd. De grootste 
publiekstrekkers 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. Natuurlijk 
even afwachten wat 2021 ons brengt, 
hopelijk kunnen we weer fijn genieten 
van deze mooie evenementen dit jaar.

Kindvriendelijk
Ook voor kinderen is er in Deventer veel 
te beleven. Een interessante speurtocht 
door het monumentale Bergkwartier, 
lekker spelen in de natuur bij natuur-
speelplaats Woeste Willem aan de 
oevers van de IJssel, in de zomermaan-
den lekker spelen op stadsplein de 
Brink met oudhollands speelgoed of 
actief schaatsen, zwemmen en spelen 
bij De Scheg en zo kunnen we nog wel 
even door gaan. Je kinderen zullen 
zich geen moment vervelen. Kijk op 
www.deventer.info voor inspiratie.

Ruim aanbod aan 
overnachtings-
mogelijkheden
Wie Deventer echt wil beleven, blijft 
gewoon een nachtje slapen! Er is een 
ruim aanbod in overnachtingmoge-
lijkheden, van knus familiehotel tot 
viersterren accommodatie en van bed 
& breakfast tot een huisje voor jezelf.

Deventer

4
6
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7
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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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Rondom Deventer liggen buurschappen en karakteristieke dorpen waar je vriendelijk gegroet 
wordt door de bewoners. Stap hier eens van je fiets of uit je auto. Neem plaats op een bankje 
of terras. En geniet. Van de rust. De mensen die je groeten. De kerk die vaak het middelpunt 

van het dorp is. Van de vergezichten. Ga op verkenning door dit mooie stuk Salland.

Ommeland Deventer 

Fietsroute

In en rondom Okkenbroek vind je rust en ruimte. Het dorp is 
gelegen middenin het Sallandse coulisselandschap op slechts 
15 km van Hanzestad Deventer. Je vindt er bijzondere natuur 
zoals De Oostermaet. Dit is een heerlijke plek om te fietsen of 
te wandelen in het bos. Er voeren tal van wandel- en fietsroutes 
door dit gebied. In het dorp zelf vind je ook mooie wandel- en 
fietsroutes waarbij je uitzicht hebt op het dichtbij gelegen 
Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal.

Okkenbroek
Omringd door prachtige 
landschappen

Fietsroute 'via de 
Hel naar de Hemel'
Een duvels mooie tocht
Een mooie fietsroute over het platteland tussen 
Okkenbroek – Bathmen en de Holterberg. 
Langs de rand van de Sallandse Heuvelrug 
en landgoederen ’t Hemeltje en Oostermaet.  
De hele route is 29 kilometer lang.

Start en finish 
Café NooitGedacht Okkenbroek, Oerdijk 141.
Ruime parkeerplaats rechts van het café.

Route
Volg de knooppunten: start - 15 - 05 – 06 – 07 
 61 – 64 – 68 – 67 – 14 – 05 – 04 – 15 – finish
www.verslingerdaansalland.nl/okkenbroek

Kerk en motormuseum
Zoals bij veel Sallandse dorpen vormt 
de prachtige kerk het middelpunt. 
De kerk is in 1904 gebouwd en is een 

Rijksmonument. Naast de kerk  vind je 
het motormuseum. Hein en Mariet van 
der Vegt hebben een schuur vol klassieke 
motoren waar ze graag meer over vertellen.

A D V E RTO R I A L

Karakteristieke dorpen
Diepenveen is een gezellig dorp, grenzend 
aan de rivier de IJssel, met een knus 
winkelgebied in het hart van het dorp. Het 
heeft een groot buitengebied met veel 
groen en monumentale landgoederen 
zoals Landgoed Rande en de Kranenkamp. 
In Bathmen is het kleinschalig en echt. 
Saksische boerderijen in de groene 
velden met roodbonte koeien afgewisseld 
met prachtige gemengde bossen is het 
karakteristieke beeld rond Bathmen. Stop 
zeker bij het Infopunt Bathmen gevestigd 
in Cultuurhuus Braakhekke. Hier vind je 
diverse wandelen fietsroutes die je op de 
mooiste plekjes in en rondom Bathmen 

brengen. Schalkhaar ligt tegen Deventer 
aan. Het middelpunt van dit dorp is de 
Heilige Nicolaaskerk. Hieromheen vind je 
diverse horeca. Vanuit Schalkhaar kun je de 
wandelroute door het Wechelerveld lopen. 
Dit is een route van 5,1 km (oranje bordjes 
volgen) door stukjes bos en middengebied. 
Colmschate is tegenwoordig een stadsdeel 
in het oosten van de stad Deventer. Hier 
vind je een winkelcentrum, Sportbedrijf de 
Scheg met schaatsbaan en zwembad en in 
het Gooikerspark kun je heerlijk wandelen en 
bevindt zich kinderboerderij De Ulebelt.  Ook 
Lettele behoort tot de gemeente Deventer. Meer 
informatie over Lettele lees je op pag. 22 t/m 24. 

Buurtschappen
In de omgeving van Deventer liggen 13 
buurtschappen, waaronder Oude Molen, 
Loo en Averlo. Een buurtschap is een 
kleine plaats zonder duidelijk middelpunt 
zoals een kerk of marktplein. Wel zijn 
het hechte gemeenschappen in het 
traditionele Salland waar de agrocultuur 
volop aanwezig is. De buurtschappen 
worden geduid met door het witte 
plaatsnaambord met blauwe letters.
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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.

De mooiste rivier 
van Nederland

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 

2

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.

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 

De IJssel
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De IJsselbiënnale is een 130 km 
lange internationale kunstroute die 
je leidt langs de mooiste plekjes 
van de IJsselvallei. Onderweg kun 
je 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 2021. 

  www.ijsselbiennale.nl 

3 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 

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 

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 

4

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

Met je voeten 
in de IJssel 
Staatsbosbeheer heeft 10 mooie 
locaties langs de IJssel uitgezocht 
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 
organi seert regelmatig activiteiten 
zoals vogelspotten en natuur-
wandelingen in de IJsselvallei.  
www.staatsbosbeheer.nl/ 
natuurgebieden/ijsselvallei

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. 

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.
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Tip
Fiets de 
IJsselbiënnale

De IJssel

Sallandse 
geschiedenis 
lees je 
in het 
landschap
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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.)

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

Veerdiensten 
over de IJssel
Om de IJssel over te gaan kun je gebruik 
maken van een aantal veerdiensten. 
Niet alleen is dit heel praktisch, ook heb 
je vanaf deze pontjes een schitterend 
uitzicht over het IJssellandschap.

Fietsvoetveer ’t Kleine Veer, Hattem-Zwolle
Vaarseizoen: laatste week april t/m herfstvakantie 
10.00-18.00 uur

Wijhese Veer, Wijhe-Heerde 
Vaarseizoen: Hele jaar 
Ma t/m za van 09.3021.30 uur
Zon en feestdagen:  
zomertijd 08.00-21.30 uur, 
wintertijd 09.00-21.30 uur
www.wijheseveer.nl 

Fietsvoetveer Kozakkenveer,  
Fortmond-Veessen
Vaarseizoen: 1 april t/m 1 oktober van 09.3017.30 uur
www.kozakkenveer.nl 

Olsterveer, Olst-Welsum
Vaarseizoen: hele jaar
Ma-vrij 07.00-22.00 uur
Za 08.0022.00 uur
Zon en feestdagen 09.0022.00 uur
www.olsterveer.nl 

Fietsvoetveer Deventer: De Welle-De Worp
Vaarseizoen: Ma t/m vrij 08.0023.00 uur, 
za 09.00-23.00 uur, zo 10.00-23.00 uur
www.rederijthuishaven.nl

Fietsvoetveer Gorssel-Wilp
Vaarseizoen: Eind april t/m eind oktober van 09.3018.00 uur
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Landschap vol beweging, plek vol verhalen. 
Dit is Olst-Wijhe. Hier stroomt de IJssel, de 
mooiste rivier van Nederland. En er stroomt 
hier zóveel meer!

Een kronkelende rivier, hoge dijken en brede uiterwaarden, uitge-
strekte landgoederen en bruisende dorpskernen. Omringd door 
eindeloze natuur en ongekende ruimte. Het zijn de gezichten en 
vergezichten van Olst-Wijhe. Hier is het buitengewoon genieten, 
hier wil je zijn!

Olst en Wijhe zijn IJsselhaltes tussen Deventer en Zwolle. Hier 
stroomt de IJssel. Gastvrijheid en gemoedelijkheid stromen hier 
ook. Net als historie en verhalen. En het mooiste is: je beleeft het  
allemaal, lekker op de fiets of heerlijk op je wandel- én winkel-
schoenen. Fietsen, wandelen en genieten, dat doe je hier als  
nergens anders.

Kilometers fietsplezier en wandelgenot. Van natuurgebied naar 
landgoed, via dijken, slingerweggetjes en veerponten. Van het 
ene gezellige dorpshart naar het andere, via de fijnste restaurant-
jes, streekwinkels en andere lokale verrassingen. Hier stroomt de 
IJssel en zóveel meer…

Olst-Wijhe
Hier stroomt 
de IJssel

...en zóveel meer!

Kijk ook op www.hierstroomtdeijssel.nl

Bij ons in Wijhe
Dag grote stad, hallo groen dorp aan het water. 

Dit is de plek waar je er even helemaal tussen-

uit bent. Ervaar de rust van het gemoedelijke 

boerenleven, geniet van het gezellige dorpshart. 

Weg van huis en helemaal thuis; wij zijn Wijhe!

Op de pedalen
IJsselTheaterFietstocht 
Actief én interactief op de pedalen! Met de  

IJsselTheaterFietstocht fiets je 30 kilometer  

door de mooiste landschappen van o.a. Olst- 

Wijhe. Onderweg word je verrast door bijzondere 

optredens die je op je telefoon kunt bekijken. De 

Fietstocht start eind mei tot september. Geheel 

coronaproof. www.theaterlangsdeijssel.nl

Bij ons in Olst
Tussen Hanzesteden Zwolle en Deventer,

midden in het uitgestrekte groen en

vooral: pal aan de IJssel. Dit is

Olst, baken van Overijssel. Hier

voel je de liefde voor lokaal.

In het dorp, in de

winkels en in

de restaurants.

Je proeft de

trots van het

land. Dát is

typisch Olst.

A D V E RTO R I A L
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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 en IJsselhoeven, prachtige molens, boomgaarden met hoogstamfruit,  

de hoogwatergeul, de oude steenfabriek Fortmond en natuurlijk de Duursche Waarden. 

Van het Rondje Pontje is een 
routeboekje te koop. In dit boekje 
vind je achtergrondinformatie 
bij de route. Erg handig en 
informatief. Het routeboekje is 
voor € 2,00 te koop bij Infocentrum 
IJssel Den Nul, Infocentrum De 
Nijensteen Veessen en bij de 
Tourist Info’s in de omgeving. 

Tip
koop het 
routeboekje

Route vanaf Infocentrum IJssel Den Nul
49: start Infocentrum Den Nul
46-41-40-35 (rechtdoor)-61-54-30-29 (centrum Wijhe)-32 (pont Wijhe)-27-31-66- 92-86-
74-33-71-82-72-19 (centrum Wapenveld)-67-90-80-23-91-42-59-94 (centrum Heerde)  
-59-42-96-10-58-97-08 (informatiecentrum De Nijensteen Veessen)-70 Punt Olst 
-56-60-69-67-77-68-72-56 (centrum Olst)-59-38-49. Eindpunt Den Nul

• Vanuit Deventer via de knooppunten  
645560

• Vanuit Hattem via de knooppunten 
586082 of 58593674

• Vanuit Zwolle via de knooppunten  
18-59 (veerpont Hattem)  
3674 of via de knooppunten  
19-11-12-21-32

Startpunten
In Olst, Rijkstraatweg 109, begint de route bij 
het infocentrum IJssel den Nul. Maar de route 
kan ook gestart worden bij het infocentrum 
van de hoogwatergeul de Nijensteen, 
IJsseldijk 1, Veessen. Andere opstappunten 
zijn mogelijk, zoals in Olst en Wijhe bij het 
NS-station. Ook vanuit Deventer, Hattem en 
Zwolle is de route makkelijke te bereiken.

Fietsroute

Rondje Pontje 
65 km lange fietsroute rondom de IJssel
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Maak een stop in Den Nul en 
geniet van de heerlijke Sallandse 
streekgerechten bij restaurant 
‘Proeftuin van Salland’. 

Tip
Proeftuin 
van Salland

IJsselhoeven
Tijdens je fietstocht kom je IJsselhoeven 
tegen. IJsselhoeven zijn karakteristieke 
T-boerderijen en erven in de IJsselvallei. 
De stichting IJsselhoeven voert projecten 
uit die tot doel hebben om zowel boerderij 
als erf te behouden voor de toekomst. 
www.ijsselhoeven.nl

Kleine dorpjes
In heel Salland vind je diverse kleine dorpjes 
met vaak een katholieke kerk. Rondom 
deze kerk vind je meestal ook een school en 
een café. Pak lekker een terrasje in dorpjes 
als Boskamp, Boerhaar, Lierderholthuis 
of Broekland en geniet van de rust. 

In de gemeente Olst-Wijhe vind je nog 
twee routes die zeer de moeite waar zijn 
om te fietsen. In juni brengt de Stichting 
IJssellandschap de verhalenfietsroute 
uit. Deze route breng je langs diverse 
landgoederen. Onderweg kun je QR-
codes scannen waardoor je meer komt te 
weten over de verhalen achter bepaalde 
bezienswaardigheden. Een andere mooie 
fietsroute is het Rondje Gastvrij Wijhe. 
Deze route start je op het Van Dedemplein 
in Wijhe. Deze route brengt je langs 
verschillende landschapselementen in de 
gemeente Olst-Wijhe. De route is te koop 
bij de Tourist Info Olst-Wijhe gevestigd 
in de Primera aan de Langstraat 43. 

Verhalenroute 
IJssellandschap en 

Rondje Gastvrij Wijhe

De IJssel

• de IJssel 1500 tot 2000 jaar 
geleden is ontstaan vanuit een 
plotselinge natuurlijke wijziging 
van de rivierloop?  Daarvoor 
was het een bekendal. 

• de IJssel een aftakking 
is van de Rijn?

• de IJssel 127 km lang is?  
De rivier loopt van Westervoort 
naar het IJsselmeer.

• 9 Hanzesteden zijn 
verbonden door de IJssel? 

Wist je dat...
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Als er iets is wat Salland kenmerkt is het de gastvrijheid en de gezelligheid. Het leven moet 
gevierd worden. En dit gebeurt in Salland vaak. Heel vaak. Elke week. Wat zeg ik. Bijna elke 
dag. Want dat is wat we graag doen. Een feestje maken van het leven. En deze het liefst zelf 
organiseren. Van lokaal feest tot regionaal festival. Met elkaar. Noaberschap noemen we dit 
ook wel met een populair woord. Daar hoort ook bij iedereen met open armen ontvangen. 
Want of je nu Sallander bent of Randstedeling. Iedereen is bij ons welkom. Dat is blijkbaar 
de gastvrijheid van de Sallander. Voor anderen bijzonder. Voor de Sallander heel normaal.

Als geboren en getogen Sallander heb ik het geluk om hier onderdeel van uit te maken. 
Opgegroeid met de Sallandse tentfeesten. Daar waar je je eerste meisje zoende. Je 
eerste glas bier dronk. Waar je genoot van de muziek. Onbezorgd. Met bekenden 
en onbekenden. Een week waar je het hele jaar naar uitkeek. Een week vol plezier. 
Helaas  vond die week in 2020 niet plaats. Net als heel veel andere evenementen niet 
plaatsvonden. Corona ontnam ons dat plezier. Het organiseren van evenementen 
kwam tot stilstand. Natuurlijk… er werd nog wel wat georganiseerd. Want stil zitten 
doet de Sallander niet. Positief blijven en doorgaan. Kansen zien en ervoor gaan. Maar 
hoe goed de initiatieven ook waren. Toch bleef er een leegte. Letterlijk en figuurlijk. 

Normaal gesproken zou deze pagina en die hiernaast gevuld zijn met een evenementen-
kalender. Een overzicht met tientallen evenementen in Salland. Veelal georganiseerd 
door enthousiaste en passievolle vrijwilligers. Die uren, dagen, weken en zelfs maanden 
bezig zijn met de voorbereiding. Bloed, zweet en tranen erin leggen. Een variëteit van 
hun evenementen stonden hier jaar in en jaar uit. Van festivals tot dorpsfeesten. Van 
theater tot activiteiten in de natuur. Van boeken- tot streekmarkt. En alles wat hier 
tussenin zit. Te bezoeken door u de lezer. Of je nu inwoner of toerist bent. Dat maakt 
ons niets uit. Als u maar gezellig met ons meedoet. Maar dit jaar is alles anders. 

Op het moment van schrijven is het februari 2021. De avondklok is net verlengd. Er is 
nog veel onduidelijkheid of er evenementen georganiseerd kunnen worden in 2021. 
Het magazine moet naar de drukker. Dat betekent helaas geen evenementenkalender 
in dit magazine. Toch willen we deze leegte vullen met een boodschap aan u.

Houd de evenementenagenda op de website www.verslingerdaansalland.nl goed 
in de gaten. Want wij Sallanders blijven positief. Gaan er vanuit dat er dit jaar weer 
wat mag. En als dat zo is. Dan roepen we u op om alle vrijwilligers en organisatoren 
van deze evenementen een hart onder de riem te steken. Door 
naar het theater of museum te gaan. Door een kaartje te kopen 
voor een festival. Een biertje te drinken op een dorpsfeest. Mee 
te doen aan een fiets of wandeltocht. En zo kunnen we nog wel 
even doorgaan. Dit vragen we niet uit medelijden. Want dat 
willen wij Sallanders helemaal niet. Nee, we zeggen dit omdat 
we u graag een onvergetelijke ervaring willen meegeven aan uw 
bezoek in Salland. We roepen het niet vaak. Kloppen ons niet 
graag op de borst. Maar met elkaar evenementen organiseren. 
Dat kunnen we als de beste! En dat mag/ moet iedereen ervaren.

Scan de QR-code voor een overzicht van de evenementen in Salland.  
En geniet met ons mee van het leven!

het leven 
één groot feest 

In Salland is...

Door Rik Smienk 

Column
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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.

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 een 
prachtig uitzicht. Iedere zweefvlucht is een hele 
belevenis. Maak bij de Aero Club Salland deze 
belevenis mee! www.aeroclubsalland.nl

Multi-activiteitencentrum 
Pitch & Putt Bussloo
Eropuit met de familie of een bedrijfsuitje 
organiseren kan perfect bij Multi-activiteitencen-
trum Pitch&Putt Bussloo. Met meer dan 20 in- en 
outdoor activiteiten is hier genoeg te doen. Naast 
de uitdagende 27 holes Pitch&Putt baan zijn er 
vele andere groepsactiviteiten zoals Minigolf USA, 
Lasergame, Escape Rooms, Voetgolf en meer. 
www.pitchputtbussloo.nl

Bij Lampe, Raalte
Gezellig toeren op een Elektrische Chop-
per in de omgeving van Raalte. De E-chop-
pers zijn elektrische snorscooters, waardoor 
je geen helm hoeft te dragen. Ook kun 
je Bij Lampe suppen op het kanaal. 
www.bijlampe.nl

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 organise-
ren bieden zij ook arrangementen op maat aan.
www.depothaar.nl

Groepsuitjes

Groepsuitjes
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Wanneer kun je op de fiets vijf landhuizen en twee kastelen bewonderen? Tijdens de fietsroute 
Slinger van Heino. Deze landgoederenroute laat je dromen over lang vervlogen tijden en griezelen 

bij het relaas van een oude verhalenverteller. Ondertussen ontvouwt zich het geschiedenisboek 
van de streek. Speciaal voor fietsers geeft Salland een kijkje achter de luiken…

Achter de luiken

Tegenwoordig voorkomen knooppunten-
bordjes, je telefoon of gps-apparaat dat je 
verdwaalt. Vroeger wisten reizigers in Salland 
waar ze waren aan de hand van de kleuren en 
luiken van boerderijen, landhuizen en kastelen. 
Nog geen twee kilometer nadat je in Heino 
de koffie met taart bij Buuffie’s Proeflokaal 
achter de kiezen hebt, doemen de eerste 
luiken al op bij een paar rietgedekte huizen. 
Let op de schuine rood-witte banen. Als je 
deze kleuren en dit patroon ziet, weet je dat 
ze bij het landgoed Van Ittersum horen.

Spieken naar spiekers
Ook de duiventil in het weiland draagt de 
‘clubkleuren’. Het staat tegenover landhuis  
’t Rozendael. Dit witte landhuis is van oorsprong 
een spieker, zoals je er vele vindt in deze 
omgeving. Een spieker is een voorraadschuur. 
Daarin sloegen de pachtboeren de oogst 
op die zij aan de eigenaar van het landgoed 
moesten afdragen. Die traditie is inmiddels 

een beetje aangepast: de pachters mogen 
hun peren of aardappels zelf opeten. Ze 
maken gewoon jaarlijks achteraf wat 
euro’s over aan de landgoedeigenaar. Hun 
huis hebben ze vaak gekocht, de grond 
huren ze. Is de huidige landgoedeigenaar 
daardoor schathemeltjerijk? Meestal niet, 
want het onderhoud aan de bossen en het 
landhuis slurpt ettelijke euro’s per jaar op.
De jonge baron, Dolf van Ittersum, weet 
er alles van. Hij woont met zijn gezin in 
het witte huis en is rentmeester van het 
landgoed. Weliswaar is ’t Rozendael pas sinds 
1914 in de familie, maar de Van Ittersums 
vergaarden lang voor die tijd al veel grond. 

Subtiele verwijzing
Vanaf de vijftiende eeuw bezaten ze zelfs 
kasteel ’t Nijenhuis, waar je even later langs 
fietst. Dat kun je nog terugzien aan het  
rode accent in het bolletje van sommige  
blauw-witte luiken.

Fietsroute Slinger van Heino – 
landschappen- & landgoederenroute 38 / 65 km

Tekst: Monique van Klaveren. Foto’s: Monique van Klaveren, Marketing Oost
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Biobiggen zijn beter! Ze smaken 
niet alleen lekkerder, maar ze zijn 
ook gezonder. Hoe dat zit kun je 
zelf ontdekken bij de biologische 
varkenshouderij van Jeroen en 
Nieske Neimeijer. Als je geluk hebt, 
zie je zelfs de pasgeboren biggen 
in de weitjes naast de picknickbank 
over elkaar heen buitelen. Dat het 
echtpaar goed bezig is, blijkt ook 
wel uit de prijzen die zij inmiddels 
hebben ontvangen. Onder andere 
een bokaal voor de leukste 
modderpoel en ze hebben een 
voedselbos voor hun varkens mogen 
aanleggen, omdat dit als beste idee 
van varkensland uit de bus kwam.

Blije biggetjesDoordat een van Dolfs voorvaderen geen 
kinderen had, verdween het kasteel uit de 
familie en viel het toe aan de blauw-witte 
Bentinck-baronnen. Dat zat de Van Ittersums 
niet lekker. In de jaren dertig van de vorige eeuw 
dachten ze het kasteel te kunnen kopen toen de 
Bentincks uit geldnood ’t Nijenhuis lieten veilen. 
“Kat in het bakkie”, dacht de toenmalige baron 
Van Ittersum. Echter, hij greep achter het net.  

Een van de huurders van het fraaie optrekje 
uit 1680 was Dirk Hannema, de directeur 
van museum Boijmans Van Beuningen in 
Rotterdam. Hij woonde er van 1958 tot 1984 
met zijn hondje en kunstcollectie. Hannema 
had zelfs bij de notaris vastgelegd dat zijn 
favoriete viervoeter na zijn dood voor de haard 
mocht blijven snurken. Het beestje verhuisde 
uiteindelijk van zijn ‘hondenhok op stand’ naar 
de tuin en daar rust hij nu tussen meer dan 
honderd beelden. Je kunt het met eigen ogen 
aanschouwen, want het kasteel met beeldentuin 
is een dependance van museum De Fundatie.

Kleurenwissel 
Zodra je in de buurt komt van landgoed nummer 
drie en vier (De Colckhof en Den Alerdinck) 
verschieten de luiken opnieuw van kleur. 
Geheimtipp: pauzeer op een bankje en lees ter 
ontspanning op je telefoon de mythe ‘Achter de 
luiken’, een extra verhaal over deze route. Het 
gaat over een verhalenverteller die witte wieven 
laat herleven, terwijl hij zijn buik rond eet in de 
keuken van de statige havezate Den Alerdinck.

Havezates, zoals Den Alerdinck en Huis den 
Berg bij Dalfsen, zijn een ander typerend 
verschijnsel uit deze streek. Van oorsprong 
waren het in de middeleeuwen versterkte 
boerderijen met veel land. Alleen edelmannen 
met een havezate en voldoende grond mochten 
zich als ridder melden bij de Staten van 
Overijssel om de provincie te besturen. Maar 
als je écht machtig en rijk was, dan bouwde 
je natuurlijk een imposant kasteel aan de 
Vecht, zoals de familie Rechteren. Je kunt hier 
een klein ommetje naartoe maken. Tussen de 
rododendrons door zie je het kasteel met 49 
kamers, waar een spook schijnt rond te waren.

Sociale verschillen
Via beboste landweggetjes slinger je dan zo 
weer terug naar Heino en daar wacht het laatste 
landgoed op je. Ook bij de Vlaminckhorst 
vallen de rododendrons op. Ze geven volgens 
de huidige bewoners, Henk van der Wal en 
Nellie Verhoef, goed aan dat er vroeger een 
groot standsverschil was tussen de twee 
bewoners van het landgoed. Links de eigenaar 
in het spieker, rechts de boerenfamilie die 
meidoornhagen voor de deur had. En kijk ook 
even naar de schuren: links een witte lijst en 
strakke (bekante) planken, rechts een zwarte 
lijst en kronkelige (onbekante) planken.

De huidige eigenaren, die jarenlang zijn bezig 
geweest met een zorgvuldige restauratie van 
De Vlaminckhorst, hebben overigens aan de 
binnenkant van hun spieker witte houten 
luiken. ’s Avonds sluiten ze die met een stang. 
Het is dan niet helemaal donker, want de 
maan kan door zogeheten kattenogen (kleine 
halfronde openingen) schijnen. En zo blijven 
de luiken zelfs dan nog een beetje geopend. 

Fietsroute

Volg de kleuren 
van de luiken
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De route loopt via de knooppunten van fietsnetwerk Salland en is 38 kilometer lang. Met de extra lus  
kun je deze route verlengen tot 65 km. De fietsroute neemt je mee langs landgoederen en kastelen. En  
de verhalen achter de luiken. We raden je aan om bij de landgoederen en kastelen te stoppen en naar  

www.slingervansalland.nl te gaan waar je het verhaal achter deze landgoederen en kastelen kunt lezen. 

Slinger langs 
de landgoederen 
rondom Heino

Kasteel Het 
Nijenhuis, Heino
Tussen de dorpen Heino en Wijhe ligt 
Kasteel het Nijenhuis. Naast wisselende 
presentaties uit eigen collectie zijn in het 
kasteel vele tentoonstellingen te zien. 
De beeldentuin biedt plaats aan een 
kleine 100 beelden van gerenommeerde 
kunstenaars uit binnen- en buitenland. 

Landgoed de Colckhof, 
Laag Zuthem
De Colckhof is een landgoed met 
buitenplaats in de gemeente Raalte. 
De Colckhof heeft een omvang van 40 
hectare, waarvan 25 ha uit bos bestaat. 

Landgoed den 
Alerdinck, Heino
Middenin het Sallandse coulisselandschap 
ligt dit prachtige landgoed. Gebouwd 
in 1680. Deze buitenplaats is met 
veel zorg en aandacht teruggebracht 
in de oude stijl. Met de allure van 
weleer, is Den Alerdinck geschikt 
gemaakt voor velerlei gebruik.

• Buuffie’s Proeflokaal en 
andere horeca in Heino: 
gezellig rond de kerk.

• Kappers in Hoonhorst: gezellige 
kroeg met terras naast de molen.

• Camping Heino: luxe 
camping met zwembad.

• Restaurant De Veldhoek: restaurant 
dat lekkere streekproducten serveert.

Lekker eten 
en slapen

Kasteel Rechteren, Dalfsen
Kasteel Rechteren (uit de 14e eeuw) is 
gesitueerd op een eiland in een dode 
rivierarm van de Overijsselse Vecht. Een 
stenen boogbrug geeft toegang tot het 
kasteel. Het is het enige kasteel in de provincie 
Overijssel uit de middeleeuwen dat bewaard 
is gebleven. Het kasteel is niet te bezichtigen. 

Huis den Berg, Dalfsen
Huis Den Berg is een oude havezate, die sinds 
1483 in bezit is geweest van verschillende 
adelijke families. Sinds 1703 in bezit van de 
familie Van Dedem. In 1703 werd het huis 
herbouwd zoals het nu staat. Een wandeling 
rond de grachten is zeer de moeite waard.

De Vlaminckhorst, Heino 
Dit is een plaats waar het ontstaan van 
Heino en haar rijke historie nog terug te 
vinden is. In de 13e eeuw werden boerderijen 
gebouwd op de grens van de hoge en de 
lage gronden. Dit was het begin van het 
ontstaan van Heino. Geschiedschrijving 
spreekt reeds van een boerderij op de plaats 
met de naam Vlaminckhorst in de 13e eeuw.



59

17
42

25

2423

22
15

06

5 77
77

88
89

87

58 83

82

81

80

95

02
3

1817

86
79

40
51 41

48

66
65

46

76 84

Slinger heino zonder blauwe bolletjes

202141Verslingerd aan Salland

• Met je rug naar het TOP en gezicht 
naar de supermarkt: LA en bij 
T-splitsing LA (Canadastraat). 

• Bij ‘kerkrotonde’ RA – knp 17 met 
o.a. Buuffie’s Proeflokaal.

• Volg vanaf knp 17: 42 – ’t Rozendael – 25 
– kasteel ’t Nijenhuis –  24 – 23 – 22 – 15 
– landgoed De Colckhof – 6 – landgoed 
Den Alerdinck – 5 – 77 (2x knp-paaltje).

• Bij het tweede knp 77 is er keus: de lange 
route naar Zwolle (bv om museum De 
Fundatie te bezoeken) of de korte route.

• Lange route: 86 – 79 – 40 – 51 – 41 – 48 – 66 – 65 –  
ri. 64 maar RA (over de brug), 2e RA (Blijmarkt)  
en na 100 m ben je bij De Fundatie.  
Terug via 65 – 66 –  48 – 41 – 46 – 76 – 87. 

• Korte route: vanaf knp 77 naar 88 – 89 – 87 
(hier komt de lange route er weer bij).

De Route 
Praktisch 

knp fietsknooppunt
RA rechtsaf 
LA linksaf 
ri. richting fietsknooppunt
….. verlenging
Afstand: 38 / 65 km
Start: TOP (Toeristisch Overstap 

Punt), Paalweg 1, Heino  
(het TOP vind je in de hoek 
van het parkeerterrein 
tegenover de Boni). Je  
kunt hier gratis parkeren. 

GPX-track, brochure, extra info en 
nog meer achtergrondverhalen:  
www.slingervansalland.nl

Scan de QR-code 
voor meer verhalen 
bij deze route. 

• Volg vanaf knp 87: 58 – 83.

• Mooi ommetje:  
bij knp 83 bij de rotonde RD  
(Rechterensedijk) naar kasteel  
Rechteren – bij het kasteel RA.  
Bij knp 84 naar knp 82 (3 km extra).

• Rechtstreeks: vanaf knp 83,  
langs Huis den Berg naar knp 82.

• Volg vanaf knp 82:  
81 – 80 – 95 – 2 – 3 – 18.

• Vanaf knp 18 ri. 17. Bij restaurant  
De Veldhoek kun je RA voor een bezoek 
aan varkensboerderij Neimeijer (100 m).

• Bij binnenkomst Heino ligt direct 
links landgoed De Vlaminckhorst.

• Knp 17 blijven volgen tot dierenwinkel 
Discus. LA (Paalweg) naar de TOP.

Fietsroute
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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. 

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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Salland is de regio met de hoogste dichtheid aan landgoederen. Naast de landgoederen en 
kastelen die je tegenkomt tijdens de fietsroute ‘Verhalen van landschappen en landgoederen 

Heino’, zijn er nog meer landgoederen in Salland die je zeker niet mag missen.

Landgoederen

Landgoederen Salland

Hoenlo, Olst
Een van de oudste havezaten van Salland  is 
Hoenlo. Het werd voor het eerst vermeld in 
1233.  In de 17e eeuw is het huis tot twee keer 
toe vergroot zodat er een hoofdgebouw met 
twee vleugels ontstond. Tegenwoordig is het 
huis verdeeld in 6 appartementen en daarom 
niet opengesteld voor bezoekers. Wel is het 
landgoed, met uitzondering van het park 
rondom het huis, vrij om over te wandelen.

Spijkerbosch, Olst
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. Het huis is niet opengesteld voor 
bezoekers maar er is soms een open dag 
en je kunt er fantastisch wandelen.

Nieuw Rande en 
Smets Rande (Gaia), 
Diepenveen
Landgoed Rande maakte onderdeel uit van 
een cluster van oude landgoederen. (Smets) 
Rande werd 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 restaurant onder de naam Hotel Gaia. 

De Bannink en 
Elmerink, Deventer
Deze twee landgoederen werden in 1807 
samengevoegd en vormen een prachtig 
gebied van 3000 hectare bos, natuur, 
waterpartijen en landbouw. Helaas is het 
huis niet opengesteld voor bezoekers 
omdat het bewoond wordt. Maar de 
omgeving is zeker het bezoeken waard. 

De Gelder, Wijhe
Dit landgoed bestaat uit  ruim 200 hectare 
met een imposant, groen monument aan de 
noordoostkant van Wijhe. De structuur van 
het landgoed is zo goed als bewaard gebleven 
met de lanen, grachten en wandelpaden. 

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. 

Bestel het boekje ‘Landgoed wande-
lingen in Salland’. In het boekje 
vind je 12 routes die je langs diverse 
landgoederen in Salland leiden. 

Tip:

De Olsterhof is een prima vertrekpunt, tus-
senstop of eindbestemming van een heerlijk 
dagje Salland. Omdat beleving zo’n grote rol 
speelt bij Lifestylewinkel de Olsterhof, is er 
altijd wat te doen, te zien of te beleven. Van 
fiets en wandeltochten tot jassen waxen, 
van proeverijen tot minifairs; zij zorgen er-
voor dat alle zintuigen geprikkeld worden. 
Liever even niets aan het hoofd? Kom dan 
lekker tot rust in het Petit Café of op het 
zonnige terras. Geniet van een heerlijk kopje 
koffie, thee of een glaasje wijn, natuurlijk 
met iets lekkers erbij. Voor levensgenieters 
die houden van nostalgie en landelijkheid.

Altijd wat te doen 
in en rond de 
Olsterhof in olst



44 Verslingerd aan Salland

Gemeente Raalte

Als je willekeurige voorbijgangers in Raalte vraagt naar hun favoriete plek binnen de gemeente Raalte 
krijg je bijna allemaal unieke antwoorden. Onze vier prominente gesprekspartners Maaike Heethaar 

(bestuurslid Sallandse Wandelvierdaagse), Jacques van Loevezijn (wethouder gemeente Raalte), Magda Mali 
(initiatiefnemer Kidsbeweegroute) en Erwin Nyhoff (singer-songwriter/gitarist) zijn geen uitzondering.

Gemeente Raalte: paradijs 
voor wandelaars en fietsers

Ontdek een van de 
vele schilderachtige plekjes 
in het hart van Salland

“De Sallandse Alp, 
onze enige berg”
Wethouder Jacques van Loevezijn 
weet niet meer wanneer zijn eerste 
keer was, maar na die kennismaking 
was hij meteen verknocht aan 
het uitzicht. “Mijn mooiste plek in 
de gemeente? Zonder twijfel het 
uitkijkpunt op De Luttenberg!”

Hij was jarenlang contactwethouder voor 
Luttenberg en dan krijg je een andere band met 
de kern en zijn inwoners. “En bij een afspraak 
mag ik dan graag even binnendoor rijden. Als de 
tijd het toelaat, sta ik hier graag even stil om te 
genieten van het moois dat het uitkijkpunt biedt.”

Bij Het Rot, gelegen aan een onverharde weg 
door het bos op De Luttenberg, komt voor Van 
Loevezijn alles bij elkaar. “Dan kijk je richting 
de Sallandse Heuvelrug, het natuurgebied dat 
Twente en Salland met elkaar verbindt. Dat 
is natuurlijk wel bijzonder voor mij als een in 
Salland wonende Tukker. Ja, je kunt met een 
gerust hart stellen dat op deze plek voor mij 
het beste van twee werelden bij elkaar komt.”

Het was liefde op het eerste gezicht en de 
verliefdheid is gebleven. “Logisch toch? Het is 
de enige berg in onze gemeente. Niet voor niets 
wordt het ook wel de Sallandse Alp genoemd.”
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“Pfff, dat is nog niet zo 
eenvoudig”, puft Erwin 
Nyhoff als we hem vragen 
naar zijn favoriete plek in de 
gemeente Raalte. “Alleen 
rondom Heeten zijn al zoveel 
mooie plekjes te vinden.”

Als mede-initiatiefnemer 
(samen met vader Ben) van de 
Sallandse Wandelvierdaagse 
verwacht je eigenlijk dat 
het buitengebied van Raalte 
voor Maaike Heethaar geen 
verrassingen meer kent. Niets is 
minder waar! “Het mooie is juist 
dat hier nog niet alles is afgepeld 
en dat geeft ruimte om zelf op 
ontdekkingstocht te gaan.”

Dat heeft ze zelf vroeger veel gedaan. Opge-
groeid als ‘kind van de Velner’ houdt ze dan 
ook graag een pleidooi voor een bezoek aan de 
landgoederen tussen Raalte en Heino, zoals de 
Velner en het Reelaer. “Het is een aaneenscha-
keling van bospaden, mysterieuze weggetjes en 
oude panden met prachtige luiken. En achter 
elk luikje schuilt wel een prachtig verhaal. 
Vervelen doet het nooit, want we zijn in Neder-
land bevoorrecht met de seizoenen. De natuur 
ziet er altijd weer anders uit. “En die diversiteit – 
ik weet dat het suffig klinkt – spreekt mij erg aan.”
Je kunt natuurlijk wandelen aan de hand van 
een boekje, maar Maaike stimuleert zeker ook 
het eigen initiatief. “Dan kom je ineens oog 
in oog te staan met een kronkelpaadje met 
wilgen en/of een verlaten bruggetje. Maak 
in ieder geval niet de fout dat je denkt alles 
te kennen, want het wandellandschap heeft 
zich de laatste jaren behoorlijk ontwikkeld.”

Als er dan toch één moet uitspringen, dan 
is het landgoed Schoonheten. De singer-
songwriter-gitarist, voor het grote publiek 
onder andere bekend van zijn finaleplaats 
in The Voice of Holland, komt er heel 
graag. “Het ligt bij wijze van spreken in 
mijn achtertuin. Een compleet landgoed 
met lommerrijke bospaden en idyllische 
plekjes. Met kasteel, monumentale 
paden en boerderijen. Je hebt gewoon 
het idee dat je in het buitenland bent.”

Je kunt de Heetenaar er regelmatig ‘in 
het wild’ tegenkomen. Net als op één 
van de vele mooie wandelpaden die zijn 
woonplaats omringen. “Het mooie is 
dat je hier naar alle windrichtingen kunt 
wandelen of hardlopen. Voor een kort 
rondje, maar ook voor een tocht van een 
paar uur. En dat doe ik dan regelmatig.”

Het geeft hem rust en ontspanning 
in een – normaal gesproken – jachtig 
bestaan als muzikant. Soms wordt hij 
zelfs een beetje melancholisch. “Wat 
mij altijd triggert, is de herberg van 
Portland bij landgoed Schoonheten. Bij 
zo’n mooi oud pand slaat mijn fantasie 
echt op hol. Kijk je daar recht voor je 
uit, dan zie je een droomwereld.”

“Het Boetelerveld, 
een verborgen pareltje”

“Landgoed Schoonheten,
een droomwereld”

“Luiken met 
verhaaltjes”

Als de weersomstandigheden 
het toelaten, trekt het gezin 
Mali graag de stoute (wandel)
schoenen aan. Valt de keuze 
op een rondje dorp, dan wordt 
park Drostenkamp altijd even 
meegenomen. Gaat het wat 
verder van huis, dan staat het 
Boetelerveld op nummer 1. 
“Dat is echt een verborgen 
pareltje”, stelt Magda Mali.

Ze woont al jaren in Raalte, maar je kunt haar 
nog steeds horen praten over inburgeren. 
In de betekenis dat ze zeker nog een keer 
het American Motorcycle Museum moet 
bezoeken. Of dat ze absoluut wil deelnemen 
aan de Noaberhaptrap, een fietstocht 

waarbij je bij diverse boeren en 
boerderijwinkels je eten bij elkaar fietst.
Magda Mali is zelf bekend van de 
Kidsbeweegroute. Begonnen in park 
Drostenkamp in Raalte is het nu al op 
diverse locaties in het land uitgerold. De 
route stimuleert kinderen om te wandelen 
aan de hand van zes beweegopdrachten. 
Logisch dus dat het dorpspark een speciaal 
plekje in haar hart heeft gekregen.
Maar hoe betekenisvol deze plek voor 
haar ook mag zijn, de nummer 1 positie is 
toch echt voor het Boetelerveld. Dit is een 
natuurreservaat dat wordt gedomineerd 
door heide en naaldbomen. “Dat je je auto 
parkeert bij een boerderij en dan ineens 
in een prachtig landschap kijkt. Eigenlijk 
wil je dit het liefst voor jezelf houden…”

Gemeente Raalte

A D V E RTO R I A L



46 Verslingerd aan Salland

Waar moet een fijne route aan voldoen volgens de meeste fietsers? Liefst veel variatie qua 
landschap en rustige weggetjes of fietspaden. Maar ook graag wat historie of cultuur. En dat 

biedt deze gloednieuwe Slinger van Salland. De Germanenroute Oer Vuur IJzer rondom Heeten 
en Raalte duikt in een geschiedenis die nog niet zo bekend is, namelijk die van de Germanen.

Germaanse sporen 
in het veld

Als ze in Heeten wat voor elkaar willen 
krijgen, dan stoppen ze er ook ontzettend veel 
energie in. Ze richten meteen een werkgroep 
of stichting op en zoeken naarstig naar 
subsidiepotjes. Als fietser kun je daar bij deze 
route in twee opzichten heerlijk van genieten.

Knisperende 
kronkelpaadjes
De Stichting Fiets en Wandelroutes Heeten 
heeft namelijk met Europees geld een 
prachtig netwerk van halfverharde gele 
fietspaden aangelegd. Ze kronkelen door de 
weilanden langs oude boerderijen. En door 
bosjes, met hier en daar een enk en bult. 
Oftewel een belt, zoals de Sallanders zeggen. 
Die belten liggen zelfs langs het Overijssels 
Kanaal, waardoor je kuiten wat gekieteld 
worden. Bovendien dobbert in het kanaal 

een pontje dat je met eigen spierkracht naar 
de overkant brengt, al gaan er stemmen op 
om de pont op zonenergie te laten werken.

De grote motor achter de fiets en 
wandelpaden, Dominique Doedens is 
inmiddels ook voorzitter van de werkgroep 
Oer Vuur IJzer. Enkele dorpsgenoten 
reageerden in de zomer van 2017 op een 
verzuchting van amateurarcheoloog Bert 
Terlouw: “Wat jammer dat er niets gedaan 
wordt met het rijke Germaanse verleden van 
Heeten.” Terlouw hield destijds een zeer goed 
bezochte lezing over de opgravingen die hij 
in Heeten op gang bracht bij de bouw van 
een nieuwbouwwijk en een industriewijk. 
Zijn opmerking was niet aan dovemansoren 
gericht, wat leidde tot de oprichting 
van de Stichting Germanen Heeten.

Fietsroute Germanenslinger Oer Vuur IJzer 
bij Heeten en Raalte 36 / 57 km

Tekst: Monique van Klaveren. Foto’s: Monique van Klaveren, Bert Terlouw, Marketing Oost



47Verslingerd aan Salland 2021

In Heeten staan vanaf deze zomer 
diverse informatieborden en met 
QR-codes kun je daar interessante 
weetjes achterhalen over de 
Germanen, de opgravingen en de 
geschiedenis van Heeten. Liever 
een routegidsje met info? Bij het 
Kulturhus en diverse ondernemers is 
dit gidsje verkrijgbaar. De fietsroute 
loopt langs de meeste borden, 
maar er is ook een wandelroute en 
die is nog niets uitgebreider. Deze 
wandelroute is 3,5 kilometer en start 
bij het Kulturhus. 

Stilstaan bij 
de Germanen

Bloeitijd
Uit de opgravingen blijkt dat Heeten hét 
centrum van de ijzerindustrie was tussen 250 
en 350 na Christus. De Germanen stopten 
stukken oer (grond met ijzerdeeltjes) in 
kleiovens. De ijzerdeeltjes smolten tot 
brokken ruw ijzer. Die transporteerden ze naar 
Wesepe, waar het ruwe ijzer tot landbouw-
werktuigen en wapens werd gesmeed.

De ‘hoogovens van Salland’, zoals Terlouw zegt, 
zorgden ervoor dat in Heeten een bloeiende 
nederzetting ontstond met tientallen tot 
honderden mensen. Er lagen restanten van 
zo’n twintig huizen, zelfs een woonhuis van 42 
meter. “Dat was vermoedelijk het huis van de 
hoofdman, die banden had met de Romeinen. 
We ontdekten er Romeinse haarspelden, 
scherven van luxe aardewerk en in de waterput 
ernaast een unieke Romeinse mantelspeld.”

Toen Terlouw samen met iemand anders aan 
het eind van een opgravingsdag bij toeval 
in een kuil keek, zag hij iets opmerkelijks: 
ze vonden een bronzen zwijntje. “Het is 
mogelijk een versiersel van een meubel 
of een embleem van een Romeinse helm. 
Romeinse soldaten wilden daarmee laten 
zien hoe mannelijk ze waren”, vertelt hij.

Tastbaar verleden
Alle bodemschatten liggen inmiddels goed 
opgeborgen in het depot van de archeologische 
dienst in Deventer. Moet je het als fietser dan 
alleen van je fantasie hebben als je door het 
aantrekkelijke Sallandse landschap fietst? 
Nee hoor. Zo kom je al na een paar honderd 
meter langs het Germanenmonument aan de 
Dorpsstraat. Je glijdt de enk af en even later 
klim je weer omhoog. Zo weet je dat je het 
opgravingsgebied weer binnentreedt, want juist 
die enken zijn de plekken waar de Germanen 
zich vestigden. Onderweg kom je nog twee van 
deze enken met een Germaans verleden tegen.

Maar bovenal, de werkgroep Oer Vuur IJzer heeft 
voor komende zomer allerlei zaken op de rit 
staan die het Germaanse verleden nieuw leven 
inblazen. Jan Regelink en Ben Schrijver vertellen 
namens de werkgroep: “Straks kun je je bezoek 

Weetje: Romeinse 
soldaten droegen 
dierensymbolen 
om mannelijk 
over te komen

Kom je met de (klein)kinderen? Vanaf 
deze zomer is er een DOE-boek te 
koop bij het Kulturhus en diverse 
ondernemers. Met leuke opdrachten 
en geheimen, zoals het recept voor 
een germanensoep, en een verhaal 
over het Germaanse jongetje Wolf. 
Kinderboekenschrijfster Linda 
Dielemans heeft het verhaal speciaal 
voor Oer Vuur IJzer geschreven.

DOE-boek 
voor kinderen

Fietsroute

aan Heeten starten in de Germanenkamer in het 
KulturhusTrefpunt. Op interactieve wijze krijg 
je de geschiedenis voorgeschoteld, ontwikkeld 
door een gespecialiseerd bureau. Daarnaast kun 
je onderweg in Heeten écht inzoomen op de 
Germanen dankzij de nieuwe informatieborden 
die op cortenstaal zijn bevestigd. De roestkleur 
van cortenstaal verwijst mooi naar het oer,  
de oorsprong van dit hele project.” 



...
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De route loopt via de knooppunten van het fietsnetwerk Salland. De route is 36 km lang.  
Met de extra lus kun je deze route verlengen tot 57 km. De fietsroute neemt je mee naar het 
Germaanse verleden van Heeten en omstreken, waarbij het Overijssels kanaal nooit ver weg is.

Schip ahoy 
in Overijssel
Het Overijssels Kanaal is ook een rode draad tijdens deze 
fietsroute. Meer een blauw lint eigenlijk. Tijdens de korte 
route fiets je er al twee keer langs en bij de lange route 
leidt het kanaal je Raalte binnen. Later stuit je er bij de 
Crismansbrug nog een keertje op. Dus je kunt volop genieten 
van de rietpluimen die zachtjes in de wind wuiven.
Het kanaal van Deventer naar Lemelerveld is onderdeel van een 
groot kanalenstelsel van maar liefst ruim 100 kilometer. Het 
kanalenstelsel heeft ongeveer een eeuw goed gefunctioneerd. In 
1964 viel voor de meeste trajecten van het Overijssels Kanaal het 
doek. De kanalen waren te smal en ondiep voor grote schepen 
en de concurrentie van de vrachtwagensector werd te groot.

De bekende dichter en waterbouwkundige Staring stond 
met Thomas Stieltjes halverwege de negentiende eeuw aan 
de basis ervan. Stieltjes had overigens geen opleiding, maar 
was een maatschappijkritische man die zichzelf ontwikkelde. 
Hij bracht het na zijn oneervol ontslag in het leger zelfs tot 
directeur van de Overijsselse Kanalisatie Maatschappij en 
wilde zelfs dat zijn kanalen aansluiting op Europese rivieren en 
kanalen zouden krijgen. Daarmee was hij zijn tijd ver vooruit.
Dankzij deze vaarwegen hebben de beurtschippers heel 
wat turf en zand vervoerd via de kanalen. Als ze dorst 
hadden, kochten ze bij de brugwachter een fles drank. 
De brugwachter hield ondertussen wel een oogje in het 
zeil, want hij had vaak een bijbaantje als veldwachter. 

Lekker eten en slapen 
• Brasserie dertien: gelegen in het centrum van Heeten. 

Hier komen smaakbeleving en gezelligheid samen. 

• Recreatiebedrijf de Maathoeve: overnacht hier in het groepshotel. 
Of maak een tussenstop om van de streekproducten te genieten. 

• Lemonade Food & Drinks: Hip, stoer en jong bedrijf waar je het stadse 
leven beleeft in het centrum van Raalte. Ga er langs voor een lekkere 
lunch, diner of een goede kop koffie met huisgemaakte lekkernijen!

• Zaal-Restaurant Reimink: Restaurant in Heeten met een 
warme sfeer waar je seizoengebonden kunt eten. 

• Laurels’ Pannekoekenhuis: een sfeervol pannekoekenrestaurant  
in het centrum van Raalte waar meer dan 100 soorten  
pannenkoeken op de kaart staan.

• Hotel de Zwaan: overnacht midden in het centrum van Raalte  
of stop hier voor een lekkere lunch of diner. 

• Hotel Inn Salland: sfeervol overnachten in een landelijke sfeer met 
moderne kamers. Tevens Brasserie waar je kunt lunchen of dineren. 

• Koe in de Kost: bijzondere overnachtingsplek waar je  
kennis maakt met het boerenleven. 

Germanenslinger 
Oer Vuur IJzer
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• Met je rug naar de ingang van het 
Kulturhus RA naar knp 93.

• Volg 92 (Germanenmonument aan je  
rechterhand tegenover de Welkoop – 92  
(door het opgravingsgebied) –  
70 – 94 – 95 – 97 – 89 – 79 – 71 – 19.

• Volg 91 (aan je linkerhand Germaans 
oerijzerveld en vermoedelijk onder de enk 
restanten van Germaanse bewoning) – 90.

• Via trekpont Overijssels Kanaal over. LA ri 12.  
Voor de Derksbrug oversteken. Hier heb je de 
keuze tussen de basisroute (zie ook de richting-
bordjes Oer Vuur IJzer) en de lange route. 

• Basisroute: RA, het fietspad langs de Heetenseweg 
volgen. Na 1,4 km LA, Kreilemansweg.  

De Route 
Praktisch 

knp fietsknooppunt
RA rechtsaf 
LA linksaf 
ri. richting fietsknooppunt
….. verlenging
Afstand: 36 / 55 km
Start: Kulturhus Trefpunt, 

Dorpsstraat 16, Heeten
Parkeren:  bij het Kulturhus (gratis)

GPX-track, brochure, extra info en 
nog meer achtergrondverhalen:  
www.slingervansalland.nl

Wandelroute Oer Vuur IJzer in Heeten 
en andere info over het project: 
www.oervuurijzer.nl

Einde weg LA, Schoonhetenseweg.  
Bij kasteel Schoonheten RA, Portlanderdijk.  
Na circa 1,6 km RA, Haarlesedijk. 
Ri. 93, maar na het tunneltje aan het einde 
de Veldeggeweg – infobord opgravingen 
Veldegge – de weg oversteken en LA. Na 
rotonde Telgenpad volgen, langs het 
industriegebied. – infobord oorsprong Oer 
Vuur IJzer – RA Doorninckspad. – infobord 
opgravingen De Telgen – Na knp 92 ra, 
na 100m links: infobord Opgravingen 
Germanen Hordelman, hierna vervolg 
de weg naar knp 93 (eindpunt).

• Lange route vanaf de Derksbrug:  
vervolg naar knp 12 langs het 
Overijssels Kanaal.

• Volg knp 50. Eventueel LA de winkelstraat  
in (lopen) om het centrum van Raalte  
te bezoeken.

• Volg 28 – 26 – 27 – 73 – 53 – op de 
Ten Haveweg aan je linkerhand de 
enk van Linderte met vermoedelijk 
Germaanse resten – 37 – 52 – ri. 39 
maar blijf de Schoonhetenseweg 
volgen en sla niet met de knp-route LA 
(Speelmansweg). Ga pas LA tegenover 
kasteel Schoonheten, Portlanderdijk. 
Na circa 1,6 km RA, Haarlesedijk.

• Ri. 93, maar na het tunneltje aan het einde 
de Veldeggeweg – infobord opgravingen 
Veldegge – de weg oversteken en LA. Na 
rotonde Telgenpad volgen, langs het 
industriegebied. – infobord oorsprong 
Oer Vuur IJzer - RA Doorninckspad. 
– infobord opgravingen De Telgen 
-  Na knp 92 ra, na 100m links: infobord 
Opgravingen Germanen Hordelman, 
hierna vervolg de weg naar knp 93 .

Fietsroute

SLINGER GERMANEN 'OER-VUUR-IJZER'

ROUTE 34 km

Nog mooie intro tekst toevoegen over de Germanen in Heeten.

De route is gemaakt in samenwerking met de Stichting Germanen Heeten

20
21
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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. 
Onderweg fiets je over het terrein 
van verschillende landgoederen. 

IJssellandroute 
(groen, 30 km)
Een zeer gevarieerde route die je 
meeneemt door het kenmerkende 
coulissenlandschap en het 
uiterwaardengebied van Salland. 
De route maakt gebruik van 
bestaande, vooral onverharde, 
paden en stukken singletracks. 
In de route zijn kunstmatige 

hoogteverschillen aangebracht.
Door het vele draaien en keren is  
het een technisch en uitdagend 
parkoers. Onderweg kom je fraaie  
landgoederen tegen. 

Salland Route 
(paars, 34 km)
Dwars door het hart van 
Salland met het prachtige 
coulissen landschap en langs 
het Overijssels kanaal ligt de 34 
kilometer lange Salland route. 
Via verbindingsroutes wordt 
deze route verbonden met de 
mountainbikeroutes op de 
Sallandse Heuvelrug, de Veluwe 
en de Achterhoek. De route bevat 
leuke singletracks, maar gaat 
ook over brede paden en asfalt.

1
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Wechelerveldroute 
(zwart, 5 km)
De langste single track route van Ne-
derland, 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 overige onderstaande routes. 

Tip: Verbind routes
Verbind deze route met de 
Oostermaetroute en je hebt een mooie 
MTB-route van bijna 35 km lang. 

Oostermaet Route 
(rood, 30 km)
Door het oudste bosgebied van 
de omgeving Deventer ligt de 

In en rondom Deventer liggen 4 routes van in totaal meer dan 110 kilometer. De routes staan in verbinding  
met elkaar. Daarnaast liggen er verbindingsroutes naar aansluitende routes in de omgeving zoals  
de routes op de Sallandse Heuvelrug en de route Gorssel/ Lochem in de Achterhoek. 

Mountainbiken

Routes in en rondom Deventer

Lekker buiten, 
lekker actief
Dwars door de bossen? Modder op je 
neus? Ontdek Salland op de pedalen van je 
mountainbike. Er liggen hier vele uitdagende 
routes. Routes die goed onderhouden zijn door 
vrijwilligers die passie voor mountainbiken 
hebben. De één wat pittiger dan de 
ander. Maar allemaal hebben ze hetzelfde 
gemeen; je wordt uitgedaagd in een mooie 
omgeving. Dus geniet van de kronkelende 
en technische singletracks. Van de modder 
op je gezicht. Van de diverse landschappen. 
Van de afdalingen en de pittige klimmetjes.

Paradijs voor 
mountainbikers
Salland is ideaal gelegen voor de fanatieke 
mountainbikers. Salland heeft een uitgebreid 
MTB-netwerk. Maar wat het nog mooier maakt, 
is dat je vanuit Salland je route makkelijk 
kunt verbinden met MTB-netwerken uit 
andere regio’s. Hiermee is Salland een ideale 
uitvalsbasis voor mountainbikers die meerdere 
tochten willen maken. Vanuit het MTB-netwerk 
Salland heb je verbinding met het MTB-
netwerk Twente en met de MTB-routes op de 
Achterhoek en de Veluwe. Kortom, Salland 
is het fietsparadijs voor mountainbikers! 

Mountainbike 
paradijs 
Salland

Scan de QR-code om de mooiste 
routes te downloaden.



Op www.mtbsalland.nl hebben we 
alle informatie over bovenstaande 
routes voor je op een rij gezet. Je 
kunt hier de routes downloaden en 
we geven aan waar de startpunten 
zich bevinden. Ook hebben we 
hier andere routes in de omgeving 
in kaart gebracht en aangegeven 
welke verbindingsroutes er 
zijn met ander regio’s. 

Bezoek 
mtbsalland.nl

Mountainbiken

Bij Ultimate Adventures kun 
je terecht voor het huren van 
mountainbikes. De mountainbikes 
kunnen op je locatie geleverd 
worden. En worden ook daar 
weer opgehaald. Ook geven zij 
MTB-clinics waarin je kennismaakt 
met de basisbeginselen van 
het mountainbiken. 
www.ultimateadventures.nl 

MTB-clinic 
Ultimate 
Advertures
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Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal bestaat 
uit diverse landschappen met heide en bossen. Op de Sallandse 
Heuvelrug zijn meerdere mountainbikeroutes uitgezet. Mooier 
kan het niet: onverharde paden, voor Nederlandse begrippen 
grote hoogteverschillen en een gevarieerd landschap. Je 
fietst door bossen, over heidevelden, berg op en berg af.

Routes op de Sallandse Heuvelrug

Route Hellendoorn-
Nijverdal 
(paars, 19 km)
Door velen wordt deze route 
gezien als de mooiste MTB-route 
van Nederland. Deze route wordt 
gekenmerkt door technische 
passage, hoogteverschillen en 
leuke singletracks. De route heeft 
maar liefst 235 hoogtemeters.  De 
route is aaneengesloten te rijden 
met de blauwe route in Holten 
en de groene route in Nijverdal.

Route 
Holten-Nijverdal 
(blauw, 30 km)
Deze route voert door het zuidelijke 
gedeelte van de Sallandse Heuvelrug. 
De blauwe route voert over bredere 
verharde en onverharde paden, met 
op een aantal plaatsen een mooie be-
klimming en afdaling. Het hoogtever-
schil van de blauwe route is 185 meter.

Reggedalroute 
(groen, 19 km)
Deze route gaat door het gelijk-
namige gebied Het Reggedal en 
bestaat voor een deel uit nieuw 

aangelegde singletracks. De  
groene route is een wat vlakkere 
route, met een paar heuvels in  
het Duivecatebos. 

Tip: 
Combineer routes 
Wanneer je groen en paars 
combineert heb je een route van 
35 kilometer. Ook is de groene 
route eenvoudig te combineren 
met de blauwe MTB-route in 
Holten. Wanneer je groen, paars 
en blauw combineert, heb je 
een route van 65-70 kilometer.

MTB Route Rijssen 
(groen, 18 km)
De route voert door het ongeveer 
600 hectare grote natuurgebied 
De Borkeld, gelegen tussen de 
A1 en Rijssen. Natuurgebied De 
Borkeld bestaat uit jong bos, grote 
heidevelden, leemkuilen, akkers, 
graslanden en zelfs een stukje hoog-
veen. Het is een pittig parcours met 
veel klimmetjes, keren, klauteren, 
draaien en afdalen. Er zit geen tien 
meter vlak terrein tussen. Vooral 
de Ravijntjes zijn een uitdaging.

4
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Wandelen

Maak elke dag een wandeling als je in Salland bent. Een wandeling langs de IJssel. Of door de 
bergen van Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal. Langs de landgoederen en 
kastelen in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Of door de historische Hanzestad Deventer en haar 
schitterende buitengebied. Mogelijkheden te over. Al wandelend raak je verslingerd aan Salland!

Salland Wandelland

Wandelkaart Salland
Online routeplannerBegin goed voorbereid aan je wandeltocht en koop de kaart 

‘Wandelnetwerk Salland’ met daarop het complete wandelnetwerk 
in Salland. Op de wandelkaart vind je een overzicht van de 
startpunten, routes, praktische informatie, interessante 
bezienswaardigheden, streekinformatie en leuke tips. 

Voor € 6,95 verkrijgbaar bij de VVV’s, Tourist Info’s en diverse 
recreatiebedrijven in Salland of via de webshop van VVV Deventer: 
www.deventerwebwinkel.nl

Op salland.routemaker.nl vind je een online 
routeplanner. In deze routeplanner verbind 
je de wandelknooppunten met elkaar. Zo 
maak je je eigen unieke wandelroute. Print 
de route uit of sla het op op je telefoon. En 
wandelen maar! Daarnaast kom je in de 
routeplanner al bestaande wandelroutes 
tegen die je kunt downloaden. 

Wandelnetwerk Salland
Wanneer je wandelt wil je zoveel mogelijk 
genieten van de omgeving. In Salland zijn we 
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 informatie-

paneel 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
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Normaal gesproken zou er in oktober  
2020 de Sallandse Wandelvierdaagse 
georganiseerd worden. Één van de  
grootste wandelvierdaagses van 
Nederland. Door Corona kon dit in 2020 
helaas niet plaatsvinden. Maar Sallanders 
geven niet zomaar op. Dus werd de 
Alternatieve Wandelvierdaagse bedacht. 

Sallandse Wandelvierdaagse 
Hoe het werkt? Je koopt online het 
wandelvierdaagseboekje waarin vier 
prachtige wandelingen zijn uitgezet die 
slingeren door het Sallandse landschap. 
Vervolgens bepaal je zelf wanneer je 
gaat wandelen. Tijdens de wandelingen 
kom je stempelposten tegen waar je 
je stempelkaart moet stempelen. 

Alle stempels binnen? Dan mag jij de 
speciale medaille opspelden die je ontvangt 
bij het boekje. Durf jij de uitdaging aan? 
www.sw4d.nl

We hopen dat in 2021 de Sallandse 
Wandelvierdaagse weer op de ‘gewone’  
manier door kan gaan. 

Van diverse wandelingen zijn er 
routeboekjes uitgebracht met 
meer achtergrondinformatie  
bij de route. Deze koop je via  
www.deventerwebwinkel.nl.  
Onderstaand een selectie 
van wandelingen die met 
een routeboekje nog leuker 
zijn om te ervaren!

Het Sallandpad 
130 kilometer
Houd je van lange wandelingen? Dan is 
dit echt wat voor jou. Volg de stroming 
van de IJssel. Loop door de bergen van 
de Sallandse Heuvelrug. Ontdek de 
verhalen achter de landgoederen in 
de gemeentes Olst-Wijhe en Raalte. 
De ultieme Salland ervaring! 

Rondje Deventer 
34.5 kilometer 
Waan je in de middeleeuwen 
wanneer je door de historische stad 
Deventer wandelt. En geniet van het 
gevarieerde buitengebied van Deventer 
met haar diverse landschappen en 
eeuwenoude landgoederen. 

Hazepadwandelingen 
2 tot 6 km
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.

Routeboekjes 

Wandelen
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s a l l a n d s e
w a n d e l v i e r d a a g s e

dirK Kids   8   KM

Zgr 12 KM

nOBaCH 20 KM

sns raalTe 40 KM

1 9  T O T  e n  M e T  2 2  O K T O B e r  2 0 2 1

i n s C H r i j v e n  O p  s w 4 d . n l

30 KM

www.krieghuusbelten.nl • 0572-371575

‘Een 5-sterren familiecamping 
in Raalte, het hart van Overijssel!’

5-sterren camping        Privésanitair
Verhuuraccommoda�e       WiFi vanaf uw eigen plaats
Ruime comfortplaatsen       Bosrijke omgeving
Anima�eteam        Ontelbare speelmogelijkheden
Interac�ef speelplein       Wandel- en speelbos
Indoor- en outdoor zwembad       Vis- en roeivijver

EN BEELDENTUIN
FUNDATIE COLLECTIE

WWW.MUSEUMDEFUNDATIE.NL

KASTEEL HET NIJENHUIS, HEINO/WIJHE

Op nog geen 15 kilometer van Zwolle ligt Kasteel het 
Nijenhuis, de tweede locatie van Museum de Fundatie. 
Deze prachtig bewaard gebleven havezate werd tot 1984 
bewoond door Dirk Hannema (1895-1984). Zijn verzameling 
vormt de basis van de collectie van Museum de Fundatie. 

In het kasteel zijn stukken uit de eigen collectie en wisselende 
tentoonstellingen te zien. In de siertuin, op de gazons en tussen 
de bomen van het park rond Kasteel het Nijenhuis, samen goed 
voor 4,5 hectare, worden ruim 100 beelden uit de collecties 
van Museum de Fundatie, Museum Beelden aan Zee 
en de Provincie Overijssel tentoongesteld. 

EN BEELDENTUIN
FUNDATIE COLLECTIE
KASTEEL HET NIJENHUIS, HEINO/WIJHE

www.hotelraalte.nl
info@hoteldezwaan.com

www.hotelraalte.nl

H o t e l - Restaurant 
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Op www.verslingerdaansalland.nl/
wandelen kun je diverse wandelroutes 
downloaden. Onderstaand een  
aantal van onze favorieten.

Schipbeekpad 
90 kilometer
Het Schipbeekpad volgt zoveel mogelijk het 
karakteristieke riviertje de Schipbeek. De route loopt 
vanaf de TOP Haarmühle tot aan de IJssel in Deventer. 
Vanuit Duitsland loop je een prachtige route langs 
het water door de regio’s Salland en Twente. 

Sallandse Zandloper 
45 kilometer 
De Sallandse Zandloper is een langeafstandwandelroute 
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.
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. 

Wandeling Liberation 
Route Nijverdal 
10 km 
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 start bij het Memory 
Vrijheidsmuseum Nijverdal. Een zeer indrukwekkende  
wandeltocht die je altijd zal bijblijven.

Download routes 

Wandelen
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Expeditie Salland 
Boert en Eet Bewust  

Agro

Sallanders zijn graag buiten. 
Op het platteland. Verbonden 
met de natuur. Dit zie je 
wanneer je door het hart van 
Salland fietst. Boeren die hun 
land bewerken. Weilanden 
waarop koeien grazen. In 
dit deel van Salland maak je 
kennis met de agrocultuur. Dit 
wordt gedaan door boeren die 
hun bedrijf openstellen om 
te bezichtigen. Door musea 
die het agroverhaal vertellen. 
Door boerderijwinkels die 
(h)eerlijke streekproducten 
verkopen. En door restaurants 
die deze streekproducten 
bereiden tot een heerlijk 
gerecht. Verken het hart 
van Salland. Geniet van de 
gastvrijheid van de boeren. 
De streekproducten- en 
gerechten die worden 
gemaakt. En van de verhalen 
achter deze producten.   

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. 

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.

Kom je dit logo tegen bij een boerderij? 
Dan neemt deze boerderij deel aan 
‘’Salland Boert en Eet Bewust’’. Deze 
Sallandse boeren willen je graag 
informeren en inzicht bieden over hun 
bedrijfsvoering. Dit wordt gedaan door het 
organiseren van open dagen, excursies, 
het ontvangen van schoolklassen, de 
aanwezigheid van een boerderijwinkel 
of door actief te zijn op social media. 

Salland Boert en Eet Bewust 
De boerderijen die aangesloten zijn bij Salland 
Boert en Eet bewust organiseren regelmatig 
leerzame en leuke activiteiten. Stop er eens 
tijdens je fietstocht en fiets het erf op. De 
boeren vertellen je graag meer over hun werk. 
www.sallandboerteneetbewust.nl

Vanaf juni is het Sallands’ Kookboek  
te verkrijgen. Hierin 65 Sallandse 
recepten en informatie over streek-
producenten en streekproducten.  
Het kookboek is verkrijgbaar in 
Sallandse boekwinkels en bij enkele  
boerderijwinkels. 

Sallands 
Kookboek
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Boerderijwinkels 

Salland Aspergeland 

Pak je picknickmand en vul deze bij onderstaande adressen met streekproducten:
• Overesch Ecologische Landbouw Raalte, www.overesch.nl
• Theeschenkerij bij Het Nieuwe Veld, www.kwekerijhetnieuweveld.nl
• Ambachtelijke bakkerij Bökkers Mölle Olst, www.bokkersmolle.nl 
• 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 
• Boerderwinkel Suybroek Haarle, www.suydbroek.nl
• Melktap Boerderij Erve ’t Overweg Diepenveen, www.facebook.com/boerderijerveoverweg

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. 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 deze 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 

Salland Boert en Eet Bewust 

Aspergefietsroutes 
Stap op de pedalen en combineer een 
fietstocht door de prachtige omgeving 
van Salland met het genieten van  
Sallandse asperges! De Aspergefiets
route bestaat uit twee fietsroutes via  
het fietsknooppuntensysteem; één  
vanuit Raalte en één vanuit Deventer.  
Beide routes zijn te downloaden via 
www.sallandaspergeland.nl

Meer leren over de agrocultuur in 
Salland doe je door één van deze 
museumboerderijen te bezoeken.  
Hier leer je meer over het boerenleven:

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

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 

2021

Bezoek een  
museumboerderij 

Bier en wijn proeven 
Op zoek naar een alcoholische versnapering?  
Maak een rondleiding door de stads-
brouwerij 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 ingre-
diënten van hun gerechten uit de streek. Een 
overzicht van restaurants waar je heerlijke 
streekgerechten kunt eten vind je op onze 
website www.verslingerdaansalland.nl  
of achterin dit magazine op pag. 74.
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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. 
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KINDERBOERDERIJ
DONDERTMAN

S P E E L T U I N
S K E L T E R B A A N
K N U F F E L H U I S
S P E E L K E L D E R
D R A A I M O L E N
P O N Y R I T T E N

K I N D E R F E E S T J E S
S C H O O L R E I S J E S
V E R G A D E R L O C A T I E
L U N C H , -  B B Q  B U F F E T
K L O O T S C H I E T E N
E Z E L T O C H T E N

Dagrecreatie voor jong en oud

MEESTER BOSWEG 5     HOLTEN    
T.0548-361169         INFO@KB-DONDERTMAN.NL  Volg ons

op
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Kinderpret

Sport- en Belevings-
centrum De Scheg, 
Deventer
Ga een dagje erop uit en kies voor het 
belevingsparadijs in Deventer. Dit overdekte 
belevingscentrum bestaat uit één en al 
zwem- en speelplezier voor jong en oud. 
Kom zwemmen, spelen, ontdek de attracties 
zoals de wildwaterbaan, glijbaan met 
lichteffecten of ga schaatsen op het ijsplein.
www.sportbedrijfdeventer.nl/descheg

Dinoland, Zwolle
Ga op ontdekkingsreis naar meer dan 100 
dinosaurussen in het avontuurlijkste dinopark 
van Nederland. Kom goud zoeken of graaf een 
dinoskelet uit. Bevrijd gevangen dinosaurussen 
tijdens een lasergame spel. Of voel je een 
echte daredevil op het klimparcours.
www.dinoland.nl

De Speelbossen (Sallandse 
Heuvelrug & Holterberg)
Ga erop uit en laat de kinderen genieten 
in de speelbossen van Salland. Ontdek de 
Sallandse Heuvelrug waar een kabouterbos 
en een speelbos is voor kinderen. Of ga de 
Holterberg op, waar meerdere speelbossen 
zich bevinden, zoals Woody’s Klauter en 
Spetterbos. Kinderen kunnen hier klimmen, 
glijden, schommelen en met water spelen.

Aan ’t Zandeinde 
Kijk-, Doe- en 
Zorgboerderij, Lemele 
Heb je zin om op een leuke manier meer te 
leren over de mooie kant van het boerenleven? 

Speel- en 
Recreatieboerderij  
de Flierefluiter, Raalte
Bezoek de grootste en leukste speeltuin 
van het Oosten! Geniet van het dagje uit 
waar de kinderen de hele dag kunnen 
ravotten en spelen. Ongeacht het weer 
is er altijd iets te beleven. De speeltuin 
heeft namelijk een binnenspeeltuin, een 
buitenspeeltuin, een kinderboerderij en 
zelfs een waterspeeltuin. De Flierefluiter 
is uitgroepen tot ‘Leukste uitje van 
Overijssel 2020’ door de ANWB. 
www.flierefluiter.nl 

De Ulebelt, Deventer
Speel, leer en ontmoet in het groen. 
Ontdek waarom de natuur zo belangrijk 
is bij kinderboerderij Ulebelt. Maak 
kennis met de dieren van de boerderij. 
Geniet van de thematuinen en speel 
in de natuur. Voor beetje ontspanning 
kan je neerstrijken bij de horeca. Leer 
en geniet van het buitenleven.
www.ulebelt.nl 

Avonturenpark 
Hellendoorn 
Verken het gezelligste familiepretpark 
van Nederland. Ontdek de meer dan 30 
attracties en laat je verrassen door de shows 
en evenementen. Door de gemoedelijke 
sfeer, korte wachtrijen en kleine afstanden 
tussen de attracties is dit het park voor 
alle leeftijden. Je vindt er achtbanen, 
zweefmolens en diverse waterattracties.
www.avonturenpark.nl 

Dan is deze biologische boerderij zeker een 
aanrader! Knuffel de biggetjes, speel in het 
belevingsbos en ontdek andere boerderijdieren. 
www.zandeinde.nl

Kinderboerderij 
Dondertman, Holten 
Een plek waar kinderen zich kunnen uitleven!
Deze populaire speeltuin beschikt over een 
ruime speelplaats waar kinderen van alles 
kunnen beleven. Van het knuffelhuis waar 
jonge konijnen en cavia’s geaaid kunnen 
worden tot skelteren op een parcours, glij van 
de glijbanen, klim en klauter op de toestellen 
en draai eindeloos rondjes in de draaimolen. 
www.kb-dondertman.nl

Natuurmuseum 
Holterberg, Holten
Hier bevindt zich één van de grootste collecties 
Europese diersoorten van Nederland, er zijn 
meer dan 1000 dieren te bewonderen in dit 
natuurmuseum. Daarnaast worden er ook 
activiteiten voor kinderen georganiseerd. Buiten 
bevindt zich het speelbos van Daantje Das. 
www.museumholterberg.nl

Speelgoedmuseum, 
Deventer
Dit museum is leuk voor jong en oud. Voor 
de ouderen voelt dit als een stap terug in 
de tijd en voor jonge kinderen is dit een 
hele nieuwe ontdekking van speelgoed. 
Kinderen kunnen van alles leren over 
speelgoed van vroeger, van poppen uit de 
poppenzaal tot treinen uit de treinzaal. 
www.speelgoedmuseumdeventer.nl

Kinderpret
in Salland 

Scan de QR-code 
voor de leukste 

kinderuitjes.
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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. Of pak de fiets en fiets de fietsroute 
‘Landschappen en landgoederen Heino’. Dan 
ontdek je nog meer prachtige landgoederen. 
www.museumdefundatie.nl 

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

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. Mooi te combineren 
met de fietstocht ‘Heks van Lettele’.  
www.museumdewaag.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 

Verhalen vol cultuur en historie vind je overal terug in Salland. In de boerderijen, de landgoederen, de  
feesten en het landschap. Ook tijdens een bezoek aan een museum maak je kennis met deze verhalen.  
Of het nu het verhaal achter klompen zijn, of een modern kunstwerk. We vertellen je er graag meer over.

Musea in Salland

Musea

Dijkman Klompenatelier

Kasteel het Nijenhuis
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Beeldentuin Mariënheem

Musea

American Motorcycle Museum
Museum More

Een avondje genieten van voorstellingen in het theater? 
Dat kan in: 

Geniet van theater (als het weer kan)

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

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 veelzijdige  
collectie én is er een brandweermuseum 
gevestigd op dezelfde locatie. 
www.rijssensmuseum.nl 

Amerikaans  
Motorfietsmuseum 
Ben je gek van motoren? Dan mag een 
bezoek aan dit museum niet onbreken. 
De collectie bestaat uit motorfietsen van 
begin 1900 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 

Museum Geert Groote Huis 
Geert Groote werd in de vijftiende eeuw 
bekend als grondlegger van de Moderne 
Devotie. Deze beweging wilde terug naar de 
beginselen van het katholieke geloof: sober 
leven, ten dienste van anderen staan, de 
deur open zetten voor anderen, als priester 
de kuisheidsgelofte echt naleven en het 
geloof toegankelijk maken voor iedereen. 
Aanvankelijk was Geert Groote zelf een rijke, 
losbandige student en later een goedbetaalde 
kanunnik (hoge kerkmedewerker). Maar hij 
kwam tot inkeer nadat hij was genezen van een 
ernstige ziekte. Hij stelde onder andere zijn huis 
ter beschikking van verstoten vrouwen en ging 
prediken voor het gewone volk. Zijn navolgers 
stichtten een paar honderd gemeenschappen 
van het gemene leven. Nee, gemeen betekende 
toentertijd niet onaardig, maar gezamenlijk. Het 
Geert Groote Huis in Deventer is de plek waar 
een van de oudste gemeenschappen was. Het 
spectaculaire gebouw uit 2013 heeft een glazen 
kapel en het is nu een modern, audiovisueel 
museum waar het gedachtegoed van Geert 
Groote wordt gekoppeld aan moderne thema’s. 
www.geertgrootehuis.nl 

Dijkman Klompenatelier
Welkom in de wereld van klompen. Eigenaar 
Martin geeft geregeld demonstraties over het 
maken van klompen 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. En er komt meer. Martin is 
druk bezig met het maken van een klompen-
mozaïek van het Melkmeisje van Vermeer. 
www.klompen.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. 
Geniet van de 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 



62 Verslingerd aan Salland

Salland bekijken in één dag is onmogelijk. Daarvoor is er teveel te doen. Blijf daarom een 
nacht. Of langer dan één nacht in Salland. We hebben genoeg overnachtingslocaties. 
Locaties middenin de natuur. Of in de Hanzestad Deventer. ANWB Topcampings met 

veel faciliteiten. Of boerderijcampings waar je de rust ervaart. Met zijn tweeën in een 
romantische B&B of als groep in een groepsaccommodatie. In Salland vind je het allemaal. 

Overnachten

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.

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!

Vakantieparken en 
groepsaccommodaties
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. 

Overnachten

Scan de QR-code 
voor de leukste 
overnachtings-

locaties.
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ANWB Topcamping is het predicaat 
voor campings die de maximale score 
van 5 sterren halen bij de ANWB 
campinginspectie. Deze campings 
behoren tot de beste campings van 
Europa en blinken uit in kwaliteit. 

In Salland zijn er 4 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

ANWB 
Topcampings 
in Salland

Overnachten

Kijk op pagina 67 voor een overzicht van overnachtingmogelijkheden in Salland. 
Op www.verslingerdaansalland.nl kom je nog meer van deze accommodaties te weten. 
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ONTMOETEN . PROEVEN . PROOSTEN . OVERNACHTEN

GENIETEN
PUUR

Geniet van de typische
Twentse gastvrijheid!

Bistro de Oale Ste beschikt over 
een sfeervolle zaal en een gezellig 
buitenterras waar u kunt genieten 
van een heerlijke kop koffie, verse 
thee, cappuccino, lunch of een 
uitgebreid diner.  

BISTRO DE OALE STE
Holterweg 116
7441 DK Nijverdal

E. info@oaleste.nl
T. 0548 - 622 478

Lunch
Borrelen
Diner 
Feesten
Zakelijke bijeenkomsten

♦ 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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Horeca

Proost in / op 
de horeca!

We hopen dat de horeca weer geopend zijn 
op het moment dat u dit leest. Is dit het geval? 
Geweldig! Ontdek het ruime aanbod van 
horecagelegenheden die zich in de streek 
bevinden. Door de veelzijdigheid aan eten. De 
ongedwongen sfeer en de gastvrijheid  is dit 
een fijne plek om te zijn met elkaar. Om tot 
rust te komen of om nieuwe reis te beginnen. 

Is de horeca nog dicht? 
Help en steun onze ondernemers.  Bestel 
eens gerechten online en maak het thuis 
gezellig. W anneer je niet kan wachten 
tot je weer bij je favoriete restaurant 
terecht kan, koop dan alvast waardebon 
om je eerste bezoek te betalen. Of je nu 
inwoner of toerist bent. Op deze manier 
steun je de Sallandse ondernemers. En 
proef je thuis de smaken van Salland. 

Maar  op het moment van schrijven is het 
anders dan je gewend bent… ook in Salland.
Horeca die dicht zijn. Lege restaurants. Geen 
lachende mensen achter de ruiten. Maar stilte. 
Te veel stilte. We missen die tijd waar je lekker 
kan eten in een restaurant. Genieten van de 
gezelligheid om je heen en de kleine dingen 
vieren in het hele leven. Van het één op andere 
moment kon dit niet meer. En dat heeft ook 
veel impact voor onze horecaondernemers. 

Niettemin is toch iedereen creatief bezig het 
hoofd boven water te houden. Ondernemers 
breiden op een vindingrijke manier hun 
zaak uit naar het internet, waar online 
besteld kan worden of ze zetten zich meer 
in voor de gemeenschap.  Zij gaan niet 
bij de pakken neerzitten en blijven zich 
vernieuwen om toch door te blijven gaan.

Kortom, proost op de horeca als de horeca 
gesloten zijn. Maar hopelijk kunt u op het 
moment van lezen proosten in de horeca! 

Proost!

Op pagina 67 hebben wij de lekkerste en 
meest smaakvolle restaurants, lunchrooms 
en café’s voor je op een rijtje gezet. Of 
kijk op www.verslingerdaansalland.nl 
voor dit heerlijke aanbod of scan de QR-code. 

Tip

Het is voor veel mensen het ultieme uitje. Een bezoek aan een restaurant of café.  
Met elkaar genieten van een heerlijk streekgerecht. Of een ambachtelijk gemaakt biertje. 

Gezellig met familie of  vrienden. Ontspannen in een gemoedelijke sfeer. In Salland hebben 
we veel van deze restaurants en café’s waar je in ‘normale’ tijden met open armen wordt 
onthaald. Waar je tijdens of na afloop van je fiets- of wandeltocht lekker kunt bijkomen. 
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Uw vakantieadres omgeven van rust en natuur. 

 
 
 
 
 
 
 

Schitterende locatie, letterlijk aan de Holterberg.  
Onderdeel van het Nationaal Park "De Sallandse 

Heuvelrug". Voor wandelaars, fietsers en rustzoekers. 
 

  Helhuizerweg 14 | 7451 KE Holten | 0548-363101  
www.protzmann.nl  |  info@protzmann.nl  

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
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Salland Ambassadeurs
Eten en Drinken    
Boerderijwinkels    
Melktap Boerderij Erve ’t Overweg Raalterweg 49 Diepenveen 0622401763 www.facebook.com/
    BoerderijErveOverweg
Tuinderij/Aspergebedrijf Veldink Wetermansweg 10 Diepenveen 0610643646 www.facebook.com/tuinderijveldink
Suydbroek Haarle Bisschopsweg 2 Haarle 0630074276 www.suydbroek.nl
Oonse Boerderieje Bisschopsweg 5 Haarle 0548850213 www.oonseboerderieje.nl
Aspergebedrijf de Weerd  Nieuw Deventerweg 34 Raalte 0572357726 www.deweerdasperges.nl
Landwinkel de Knapenvelder Knapenveldsweg  29 Raalte 0572-352238 www.deknapenvelder.nl

Eetcafé, bistro, lunch, brasserie    
Informatiecentrum IJssel Den Nul Rijksstraatweg  109 Den Nul 0570745040 www.infocentrumijssel.nl
Theehuis Bij van Bruggen Wechelerweg 52 Deventer 06-26683577 www.bijvanbruggen.nl
Eetcafé de Droadnagel  Molenweg 8 Haarle 0548852472 www.dedroadnagel.nl
Landgoed Schuilenburg Schuilenburgerweg 54 Hellendoorn 0548681782 www.schuilenburg.nl
Buuffie's Proeflokaal Marktplein 4 Heino 0572395766 www.buuffie.nl 
Grandcafé N-joy De Joncheerelaan 6 tot 8 Nijverdal 0548617778 www.grandcafenjoy.nl
Bakkerij-buurtwinkel De Parabool Veenhorst 2 Mariënheem  www.deparabool.nl
Eetkamer ’Hier is ut’  Jan Schamhartstraat 5 Olst  0570-683935 www.hierisut.nl 
Kasteel de Haere Haereweg 4 Olst 0570591500 www.kasteeldehaere.nl
Café Brasserie Nooit Gedacht  Oerdijk 141 Okkenbroek 0570551348 www.brasserienooitgedacht.nl 

Feesten en partijen     
Camping de Portlander Portlanderdijk 13 Nieuw Heeten 06-53815165 www.deportlander.nl
Ut Huus  Jan Schamhartstraat 5 Olst  0570-683939 www.uthuus.nl

Restaurants    
Eten&Drinken Bij Ripperda Rijksstraatweg  97 Den Nul 0570-561391 www.bijripperda.nl
Hotel Restaurant de Haarlerberg  Kerkweg 18 Haarle 0548595254 www.haarlerberg.nl
Herberg de Pas  Molenweg 2 Haarle 0548852038 www.herbergdepas.nl
Landgoed de Uitkijk Hellendoornsebergweg 8 Hellendoorn 0548654117 www.landgoeddeuitkijk.nl
Restaurant en Hotel Hoog Holten Forthaarsweg 7 Holten 0548361306 www.hoogholten.nl
Kinderboerderij Dondertman Meester Bosweg 5 Holten 0548361169 www.kbdondertman.nl
De Swarte Ruijter Holterbergweg  7 Holten 0548596660 www.swarteruijter.nl
Landal Twenhaarsveld Landuwerweg 17 Holten 0548361458 www.landal.nl/parken/twenhaarsveld
Woody’s pancakes & steaks Holterbergweg 11 Holten 0548361483 www.woodysholten.nl
’t Pannekoekhuis Lettele Spanjaardsdijk 106 Lettele 0570551774 www.pannenkoekhuislettele.nl
Restaurant de Koerkamp Bathmenseweg 18 Lettele 0570-551271 www.dekoerkamp.nl
Restaurant de Bagatelle Nijverdalseweg 10 Mariënheem 0572358484 www.bagatelle.nl
Boerderij Sallandshoeve  Holterweg 85 Nieuw Heeten 0572-321630 www.boerderijsallandshoeve.nl
Grandcafé N-Joy De Joncheerelaan 6 tot 8 Nijverdal 0548617778 www.grandcafenjoy.nl
Cafe-Restaurant de Budde Grotestraat 167 Nijverdal 0548612250 www.debudde.nl
Bistro Oale Ste Holterweg 116 Nijverdal 0548612665 www.oaleste.nl
Restaurant De Sallandse Berg Grotestraat 285 Nijverdal  0548746588 www.desallandseberg.nl
Hotel Inn Salland  Zwolstraat 63D Raalte 0572353552 www.hotelinnsalland.nl
Pannenkoekenrestaurant Laurel’s Varkensmarkt 7 Raalte 0572-351379 www.laurels.nl
Lemonade -food&drinks-  Stationsstraat 41 Raalte 0572745053 www.lemonaderaalte.nl
Cafetaria Robby’s Snacks Verheydenstraat 1 Raalte 0572354242 www.robbyssnacks.nl/

Streekproducten    
Kwekerij Het Nieuwe Veld Boxbergerweg  46 Diepenveen 0653972168 www.kwekerijhetnieuweveld.nl
Aspergeboerderij De Boerkamp Oranjelaan 19 Diepenveen 0570591420 www.deboerkamp.nl
Wijnstaete Vilstersedijk 13 Lemelerveld 0572-367971 www.wijnstaete.nl
Boerderij Sallandshoeve  Holterweg 85 Nieuw Heeten 0572-321630 www.boerderijsallandshoeve.nl
Aspergebedrijf de Weerd  Nieuw Deventerweg 34 Raalte 0572357726 www.deweerdasperges.nl
IJsboerderij Rosahoeve Waalweg 2 Raalte 0630743391 www.rosahoeve.nl
Landwinkel de Knapenvelder Knapenveldsweg 29 Raalte 0572-352238 www.deknapenvelder.nl
Ogink Asperges Overkampsweg 3 Raalte 0572351404 www.oginkasperges.nl

Overnachten     
Bed & Breakfast    
B&B HeanigAn Raalterdijk 1A Haarle 0548595294 www.bedandbreakfastheanigan.nl
Plek in Holten B&B Dorpsstraat  18b Holten 0651240308 www.plekinholten.nl
Wijnstaete Vilstersedijk 13 Lemelerveld 0572-367971 www.wijnstaete.nl
Bigstee B&B Bathmenseweg 38A Lettele 0648201949 www.bigstee.nl
De Huttert Nieuwe Twentseweg 3 Luttenberg 0572301274 www.dehuttert.nl
B&B ’t Zwaluwnest Hellendoornseweg 83 Luttenberg 0629480393 www.tzwaluwnest.nl
B&B het Wierdense Veld Dalkruid 31 Nijverdal 0630867345 www.hetwierdenseveld.nl
B&B Het Vinkenest  Ericaweg 26 Nijverdal 06-55793592 www.hetvinkenestnijverdal.nl
Erve ’n Pier Ligtenbergerweg  10 Rijssen 0548513123 www.ervenpier.nl
De Langenberg  Enterveenweg  10 Rijssen 0547381572 www.delangenberg.nl

Salland Ambassadeurs



68 Verslingerd aan Salland

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

Een uitgebreid overzicht 
van de Amerikaanse 

motorfietsgeschiedenis 
van begin 1900 tot de jaren '80

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 

ONTSPANNEN 
   IN RUST EN 
RUIMTE

WWW.SALLANDSHOEVE.NL
BUNGALOWS

CAMPING

GLAMPING
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Bijzondere overnachtingsaccommodaties    
Plattelandslodge Ramelerhoeve Heetkampsweg 6A Broekland 0653718324  www.ramelerhoeve.nl
Boerderij de Kleine Wildenberg Wildenbergseweg  6 Diepenveen 0570600794 www.dekleinewildenberg.nl
Klooster Nieuw Sion Vulikerweg 6 Diepenveen 0570-531392 www.nieuwsion.nl
Koe in de Kost Stokvisweg  10 Heeten 0572-220002 www.koeindekost.nl
In de Heuvelrug  Nieuwe Twentseweg 1501 Hellendoorn 0651433684 www.indeheuvelrug.nl
Wijnstaete Vilstersedijk 13 Lemelerveld 0572-367971 www.wijnstaete.nl
De Heemse Weide  Assendorperweg 6 Mariënheem 0642781411 www.deheemseweide.nl
BoerenBed Het Wesselink in Salland Wesselinksdijk  7 Schalkhaar 0528 229440 www.boerenbed.nl
Inhethuisvan  Ennestraat 35 Steenenkamer 06-38373773 www.inhethuisvan.nl 

Camperplaatsen    
Boerderijcamping de Flierweide Traasterdijk 16 Bathmen 0570541478 www.flierweide.nl
Camperplaats de Brandkoele Brandkoeleweg 2 Lettele 06-51678076 www.camperplaatsdebrandkoele.nl
De Heemse Weide  Assendorperweg 6 Mariënheem 0642781411 www.deheemseweide.nl
Kampeerhoeve Bussloo Grotenhuisweg 50 Wilp 06-20981659 www.kampeerhoevebussloo.nl

Campings    
Boerderijcamping de Flierweide Traasterdijk 16 Bathmen 0570541478 www.flierweide.nl
De Heidebloem Recreatie camping Oude Deventerweg 8A Haarle 0572-321509 www.deheidebloemrecreatie.nl 
Camping de Waterjuffer Jufferdijk 4 Harfsen 0573431359 www.campingdewaterjuffer.nl
Camping Heino Schoolbosweg 10 Heino 0572391564 www.campingheino.nl
Natuurcamping Eelerberg Ossenkampweg 4 Hellendoorn 0548681223 www.eelerberg.nl
Camping de Holterberg Reebokkenweg  8 Holten 0548361524 holterberg.ardoer.com/nl
Vakantiepark de Luttenberg Heuvelweg 9 Luttenberg 0572301405 www.luttenberg.nl
De Huttert Nieuwe Twentseweg 3 Luttenberg 0572301274 www.dehuttert.nl
Camping de Portlander Portlanderdijk 13 Nieuw-Heeten 06-53815165 www.deportlander.nl
Vakantiepark de Sallandshoeve Holterwerg 85a Nieuw-Heeten 0572-321630 www.sallandshoeve.nl
Camping Noetselerberg  Holterweg 116 Nijverdal 0548612665 www.noetselerberg.nl 
De Grimberghoeve Klokkendijk 14 Notter 0548513292 www.degrimberghoeve.nl 
Ikkinkshof Ikkinksweg 7 Okkenbroek 0570-551217 www.ikkinkshof.nl
Camping ’t Haasje Fortmonderweg 17 Olst 0570241041 www.kampeeridee.eu
Camping bij de Schaapskooi Dalkruid 27a Nijverdal 0548610712 www.campingbijdeschaapskooi.nl
Familievakantiepark Krieghuusbelten Krieghuisweg  19 Raalte 0572-371575 www.krieghuusbelten.nl
Camping De Biesterij De Biesterij 1 Rijssen 0614204134 www.campingdebiesterij.nl
Park camping de Goolne Ket’n Kruisweg 2 Rijssen 0548513387 www.degoolneketn.nl
Kampeerhoeve Bussloo Grotenhuisweg 50 Wilp 06-20981659 www.kampeerhoevebussloo.nl

Groepsaccommodaties    
De Heidebloem Recreatie  Oude Deventerweg 8A Haarle 0572-321509 www.deheidebloem.com
Vakantieboerderij Salland Raalterdijk 1A Haarle 0548595294 www.vakantieboerderijsalland.nl
Recreatiebedrijf de Maathoeve Witteveensweg 23 Heeten 0633104950 www.maathoeve.nl
Koe in de Kost Stokvisweg  10 Heeten 0572-220002 www.koeindekost.nl
De Bosrand Veldhuizenweg 7 Hellendoorn  0548681250 www.bosrandhellendoorn.nl
Ossenkamp Vakantiehuis Klumperweg  3 Hellendoorn  0548681382 www.ossenkamp.nl
Het Bravenne Beusebergerweg 74 Holten 0548366868 www.hetbravenne.nl
Gastenboerderij Kosman Oude Deventerweg 43 Holten 0548367494 www.gastenboerderijkosman.nl
Aan ’t Zandeinde Zandeinde 1 Lemele 0613608964 www.zandeinde.nl
Wijnstaete Vilstersedijk 13 Lemelerveld 0572-367971 www.wijnstaete.nl
Huis in ’t Veld Groepsaccommodatie Oerdijk 97 Lettele 0570551614 www.huisintveldlettele.nl
De Langenberg  Enterveenweg  10 Rijssen 0547381572 www.delangenberg.nl
Vakantieboerderij Schalkhaar Weseperweg 6 Schalkhaar 0570531347 www.vakantieboerderijschalkhaar.nl
Summercamp Heino Schaarshoekweg 1 Wijhe 0572393049 www.heino.nl

Hotels    
Hotel de Leeuw Nieuwstraat  25 Deventer 0570-610290 www.hoteldeleeuw.nl
Hotel in het huis van Deventer Grote kerkhof 5/6  Deventer 0638373773 www.hotelinhethuisvandeventer.nl
Hotel Gaia Schapenzandweg 3 Diepenveen 0570-593666 www.hotelgaia.nl
Landgoed de Uitkijk Hellendoornsebergweg 8 Hellendoorn  0548654117 www.landgoeddeuitkijk.nl
Restaurant en Hotel Hoog Holten Forthaarsweg 7 Holten 0548361306 www.hoogholten.nl
De Swarte Ruijter Holterbergweg  7 Holten 0548596660 www.swarteruijter.nl
Hotel Inn Salland  Zwolsestraat 63D Raalte 0572353552 www.hotelinnsalland.nl
Hotel de Zwaan Kerkstraat  2 Raalte 0572-363738 www.hotelraalte.nl

Minicampings    
Boerderijcamping de Flierweide Traasterdijk 16 Bathmen 0570541478 www.flierweide.nl
S.V.R. camping de Hoge Moât Braakmanssteeg 6A Bathmen 0570541493 www.dehogemoat.nl
Camping de Coolewee Arkelsteijnweg 6 Bathmen 0570541103 www.coolewee.nl
Camping de Kleverkamp Wechelerweg 39 Diepenveen 0570-620812 www.dekleverkamp.nl
De Heidebloem Recreatie Oude Deventerweg 8A Haarle 0572-321509 www.deheidebloem.com
S.V.R. Camping de Molenhoek Molenweg  63 Haarle 0548595470 www.svrhaarle.nl
S.V.R. Minicamping ’Ter Stal’ Vijfhuizenweg 12 Holten 0548 362801 www.minicampingterstal.nl
Natuurkampeerterrein ’De Rietkraag’ Weerdhuisweg  44B Lemelerveld 0572372601 www.derietkraag.com

Salland Ambassadeurs
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Mini boerencamping Campeerd Schiphorsterweg 6a Okkenbroek 0630643569 www.campeerd.nl
Ikkinkshof Ikkinksweg 7 Okkenbroek 0570-551217 www.ikkinkshof.nl
Camping het Klaverblad Holstweg 44A Olst 0613246136 www.campinghetklaverblad.nl
S.V.R. Zuidvelde Randerstraat 3 Olst 0570-591389 www.zuidvelde.com
Mini camping de Kleine Lippe Malbergerweg 4A Schalkhaar 0570531328 www.dekleinelippe.nl
De Marsbelte Velsdijk 14 Wesepe 0570531733 www.demarsbelte.nl

Vakantie- en bungalowparken    
Landal Landgoed de Hellendoornse Berg Tunnelweg  7F Haarle 0548597051 www.landal.nl/parken/
    landgoed-De-Hellendoornse-Berg
Hof van Salland  Knollenhaarweg 7 Hellendoorn 0572-331377 www.hofvansalland.com
Recreatiepark De Tolplas Hexelseweg 80 Hoge Hexel 0546697308 www.detolplas.nl
Bungalowpark De Lindenberg Borkeldsweg  57 Holten 0548365365 www.delindenberg.nl
Landal Twenhaarsveld Landuwerweg 17 Holten 0548361458 www.landal.nl/parken/twenhaarsveld
Vakantiepark de Luttenberg Heuvelweg 9 Luttenberg 0572301405 www.luttenberg.nl
Vakantiepark de Sallandshoeve Holterwerg 85a Nieuw-Heeten 0572-321630 www.sallandshoeve.nl
Camping Noetselerberg  Holterweg 116 Nijverdal 0548612665 www.noetselerberg.nl 
Familievakantiepark Krieghuusbelten Krieghuisweg  19 Raalte 0572-371575 www.krieghuusbelten.nl

Vakantiewoningen    
Flierweide Traasterdijk 16 Bathmen 0570541478 www.flierweide.nl
In de Heuvelrug  Nieuwe Twentseweg 1501 Hellendoorn 0651433684 www.indeheuvelrug.nl
Vakantiehuis Borkehof  Postweg  55 Holten 06-15228081 www.borkerode.nl
Vakantiehuis Borkerode Postweg 83 Holten 06-15228081 www.borkerode.nl
Erve Protzmann Helhuizerweg 14 Holten 0548363101 www.protzmann.nl
Vakantiebungalow Heideweg 21 Heideweg 21 / Oranjestraat 31 Holten 0622141088 www.lukkensveld.nl/heideweg21
Kanaalzicht Averlinde  Spanjaardsdijk 59 Lettele 06-13819191 www.averlinde.nl
De Huttert Nieuwe Twentseweg 3 Luttenberg 0572301274 www.dehuttert.nl
Het Drostenerve Eikelhofweg 23 Olst 0570-561356 www.hetdrostenerve.nl
Vakantieboerderij Schalkhaar Weseperweg 6 Schalkhaar 0570531347 www.vakantieboerderijschalkhaar.nl
Erve Klijnevink Vakantieappartementen Broeklanderweg 4 Wesepe 0570531103 www.erveklijnevink.nl

Zien & Doen     
Actief    
Flierweide Traasterdijk 16 Bathmen 0570541478 www.flierweide.nl
Ultimate Adventures Oude Needseweg 35 Borculo 06511410 87 www.ultimateadventures.nl
Sport- en Belevingscentrum De Scheg Piet van Donkplein 1 Deventer 0570-503939 www.sportbedrijfdeventer.nl
Camping de Holterberg Reebokkenweg  8 Holten 0548361524 holterberg.ardoer.com/nl
Aero Club Salland Langsweg 28 Lemelerveld 0572371543 www.aeroclubsalland.nl
De Wilgenweard  Sportlaan 6 Nijverdal 0548681338 www.wilgenweard.nl
De Grimberghoeve Klokkendijk 14 Notter 0548513292 www.grimberghoeve.nl

Bedrijfsuitje / vergaderlocatie    
Sport- en Belevingscentrum De Scheg Piet van Donkplein 1 Deventer 0570-503939 www.sportbedrijfdeventer.nl
Boerderij de Kleine Wildenberg Wildenbergseweg  6 Diepenveen 0570600794 www.dekleinewildenberg.nl
Recreatiebedrijf de Maathoeve Witteveensweg 23 Heeten 0633104950 www.maathoeve.nl
Koe in de Kost Stokvisweg  10 Heeten 0572-220002 www.koeindekost.nl
Aero Club Salland Langsweg 28 Lemelerveld 0572371543 www/aeroclubsalland.nl
Huis in ’t Veld Groepsaccommodatie Oerdijk 97 Lettele 0570551614 www.huisintveldlettele.nl
Grandcafé N-’joy De Joncheerelaan 6 tot 8 Nijverdal 0548617778 www.grandcafenjoy.nl
Ut Huus  Jan Schamhartstraat 5 Olst  0570-683939 www.uthuus.nl

Evenement    
Ribs & Blues Festival Domineeskamp 1 Raalte  www.ribsenblues.nl
Sallandse Wandelvierdaagse Postbus 47 Raalte  www.sw4d.nl

Uitje voor gezinnen    
Multi-activiteitencentrum Pitch & Putt Bussloo Withagenweg 17 Bussloo  0571-261212 www.pitchputtbussloo.nl 
Sport- en Belevingscentrum De Scheg Piet van Donkplein 1 Deventer 0570-503939 www.sportbedrijfdeventer.nl
De Ulebelt Maatmansweg 3 Deventer 0570653437 www.ulebelt.nl
Recreatiebedrijf de Maathoeve Witteveensweg 23 Heeten 0633104950 www.maathoeve.nl
Zwembad de Tippe Brinkweg 11 Heino 0572-391850 www.zwembaddetippe.nl
Kinderboerderij Dondertman Meester Bosweg 5 Holten 0548361169 www.kbdondertman.nl
Natuurmuseum Holterberg Holterbergweg  12 Holten 0548361979 www.museumholterberg.nl
Museum de Laarman Butzelaarsstraat  60 Luttenberg 0572-301288 www.delaarman.nl
Vakantiepark de Luttenberg Heuvelweg 9 Luttenberg 0572301405 www.luttenberg.nl
Speelboerderij De  Flierefluiter Raarhoeksweg  49 Raalte 0572357756 www.flierefluiterraalte.nl
Familievakantiepark Krieghuusbelten Krieghuisweg  19 Raalte 0572-371575 www.krieghuusbelten.nl
IJsboerderij Rosahoeve Waalweg 2 Raalte 0630743391 www.rosahoeve.nl
Stichting RibsenBlues Domineeskamp 1 Raalte  www.ribsenblues.nl
Zwembad Tijenraan Zwolsestraat 65 Raalte 0572760600 www.sportbedrijfraalte.nl
Dinoland  Willemsvaart 19 Zwolle 0384680260 www.dinoland.nl
Salland Boert en Eet Bewust     www.sallandboerteneetbewust.nl

Salland Ambassadeurs
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Fietsverhuur    
Jan Stam fietsverhuur Waagweg  7B Holten 0548366802 www.janstamfiets.nl
ATL 2 Wielers  Luttenbergerweg 14 Luttenberg 0572301333 www.autotechniekluttenberg.nl
Vakantiepark de Luttenberg Heuvelweg 9 Luttenberg 0572301405 www.luttenberg.nl
Camping Noetselerberg  Holterweg 116 Nijverdal 0548612665 www.noetselerberg.nl 
Profile Rudie Assink Deventerstraat 20 Raalte 0572351531 www.profiledefietsspecialist.nl/
    winkels/profile_rudieassink
Groepsuitjes    
Multi-activiteitencentrum Pitch & Putt Bussloo Withagenweg 17 Bussloo 0571-261212 www.pitchputtbussloo.nl
VVV Deventer Brink 89 Deventer 0570-710120 www.deventer.info
Recreatiebedrijf de Maathoeve Witteveensweg 23 Heeten 0633104950 www.maathoeve.nl
Aero Club Salland Langsweg 28 Lemelerveld 0572371543 www.aeroclubsalland.nl
Huis in ’t Veld Groepsaccommodatie Oerdijk 97 Lettele 0570551614 www.huisintveldlettele.nl
Ut Huus  Jan Schamhartstraat 5 Olst  0570-683939 www.uthuus.nl
Bij Lampe Almelosestraat 2 Raalte 0572-355855 www.bijlampe.nl

Kunst & Cultuur    
De Pothaar-boerderijmuseum Pothaarsweg  8 Bathmen 06-16591911 www.depothaar.nl
Cultuurhuus Braakhekke Schoolstraat 6a Bathmen 0570542420 www.cultuurhuusbraakhekke.nl
Informatiecentrum IJssel Den Nul Rijksstraatweg  109 Den Nul 0570745040 www.infocentrumijssel.nl
VVV Deventer Brink 89 Deventer 0570-710120 www.deventer.info
Kwekerij Het Nieuwe Veld Boxbergerweg  46 Diepenveen 0653972168 www.kwekerijhetnieuweveld.nl
Klooster Nieuw Sion Vulikerweg 6 Diepenveen 0570-531392 www.nieuwsion.nl
St. Gerrit Valk’s Bakkerij- en IJsmuseum Dorpsstraat  49 Hellendoorn 0548654848 www.bakkerijijsmuseum.nl
Museum Broer een levenlang boer Langstraat 38 Holten 0573-221555 www.eenlevenlangboer.nl
Natuurmuseum Holterberg Holterbergweg  12 Holten 0548361979 www.museumholterberg.nl
Museum de Laarman Butzelaarstraat 60  Luttenberg 0572-301288 www.delaarman.nl
Dijkman Klompenatelier Lemelerweg  22 Luttenberg 0572301248 www.klompen.nl
Beeldentuin Mariënheem  Nijverdalseweg 20 Mariënheem 0622903265 www.beeldentuinmarienheem.nl
Stichting De IJssellinie Haereweg 4B Olst  www.ijssellinie.nl
Ut Huus  Jan Schamhartstraat 5 Olst  0570-683939 www.uthuus.nl
Ribs & Blues Festival Domineeskamp 1 Raalte  www.ribsenblues.nl
Historische Vereniging Wijhe Kerkstraat  34 Wijhe 0570521062 www.historischeverenigingwijhe.nl

Landgoederen    
Stichting IJssellandschap Haereweg 4 Olst 0570635 955 www.ijssellandschap.nl

Natuureducatie    
Informatiecentrum IJssel Den Nul Rijksstraatweg  109 Den Nul 0570745040 www.infocentrumijssel.nl
Natuurmuseum Holterberg Holterbergweg  12 Holten 0548361979 www.museumholterberg.nl
Buitencentrum Sallandse Heuvelrug Grotestraat 281 Nijverdal 0548612711 www.staatsbosbeheer.nl/
    natuurgebieden/salland/buitencentrum
Rustpunten 
Flierweide Traasterdijk 16 Bathmen 0570541478 www.flierweide.nl
Rustpunt Wormenkwekerij De Lange Pier Butersdijk 8 Lettele 06-22189088 www.wormenkwekerij-delangepier.nl 
Iets van de Weg Nieuwe Wetering 1 Liederholthuis 0572-391230 www.ietsvandeweg.nl
Landwinkel de Knapenvelder Knapenveldsweg  29 Raalte 0572-352238 www.deknapenvelder.nl

Tuinen    
De Ulebelt Maatmansweg 3 Deventer 0570653437 www.ulebelt.nl
Het Nieuwe Veld Boxbergerweg  46 Diepenveen 0653972168 www.kwekerijhetnieuweveld.nl
Huyskweker Pot Hooilandweg 2a Mariënheem 0572360966 www.kwekerijpot.nl

Wandelen    
Camping de Holterberg Reebokkenweg  8 Holten 0548361524 holterberg.ardoer.com/nl
Sallandse Wandelvierdaagse Postbus 47 Raalte  www.sw4d.nl

Water    
Sport- en Belevingscentrum De Scheg Piet van Donkplein 1 Deventer 0570-503939 www.sportbedrijfdeventer.nl
Zwembad de Tippe Brinkweg 11 Heino 0572-391850 www.zwembaddetippe.nl
Landgoed Schuilenburg Schuilenburgerweg 54 Hellendoorn 0548681782 www.schuilenburg.nl
De Wilgenweard  Sportlaan 6 Nijverdal 0548681338 www.wilgenweard.nl
Grimberghoeve Klokkendijk 14 Notter 0548513292 www.grimberghoeve.nl
Familievakantiepark Krieghuusbelten Krieghuisweg  19 Raalte 0572-371575 www.krieghuusbelten.nl
Zwembad Tijenraan Zwolsestraat 65 Raalte 0572760600 www.zwembadtijenraan.nl

Winkelen     
VVV Deventer Brink 89 Deventer 0570-710120 www.deventer.info
Het Nieuwe Veld Boxbergerweg  46 Diepenveen 0653972168 www.kwekerijhetnieuweveld.nl
De Olsterhof A. Geertsstraat 16 Olst 0570564330 www.olsterhof.nl

Workshops    
Klooster Nieuw Sion Vulikerweg 6 Diepenveen 0570-531392 www.nieuwsion.nl
Recreatiebedrijf de Maathoeve Witteveensweg 23 Heeten 0633104950 www.maathoeve.nl
Museum de Laarman Butzelaarsstraat  60 Luttenberg 0572-301288 www.delaarman.nl
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In de regio Hardenberg kun je winkelen en naar een pretpark 

gaan. Wandelen, fietsen en skaten. Kort of lang vakantie vieren. 

Kamperen, feestvieren of een theater bezoeken. Hoe dan ook, 

met de ligging in het mooie en natuurrijke Vechtdal en het 

romantische Reestdal, met pittoreske dorpen en steden heeft  

de regio Hardenberg genoeg te bieden!

Wil je weten wat er te doen is in de regio? 

Bezoek www.visithardenberg.nl en bekijk de leuke tips,  

wandel- en fietsroutes of de agenda met gezellige evenementen. 

Ook met 1,5 meter afstand is er genoeg te beleven en doen.  

Dus bezoek ook eens de regio Hardenberg en laat je verrassen!

WWW.VISITHARDENBERG.NL vechtdal
overijssel
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Informatie

Molens

Koopavonden

Bathmen • Stelling/korenmolen De Leeuw www.korenmolendeleeuw.nl
Deventer • Bolwerksmolen www.bolwerksmolen.nl
Holten • Diekerhookse Mölle ‘de Hegeman’ www.dijkerhoek.nl/molen
Hellendoorn • Korenmolen De Hoop www.molendehoop.nl
 • Stelling/korenmolen De Wippe
Marle • Stelling/korenmolen De Vlijt
Olst • De Bökkers Mölle www.blokkersmolle.nl
Raalte • Amerikaanse windmolen Oversch
 • Windmolen Fortis Montana
Rijssen • Pelmolen Ter Horst www.depelmolen.nl
Welsum • Stelling/korenmolen 
 • Houdt Braef Stant
Windesheim • Windesheimer Molen www.windesheimermolen.nl
Wijhe • Stelling/korenmolen de Wijhese www.gb1703.nl

• Bathmen  Vrijdagavond
• Deventer Centrum Donderdagavond
• Deventer Buitenwijken Vrijdagavond 
• Heeten  Vrijdagavond
• Heino  Vrijdagavond
• Hellendoorn  Donderdagavond
• Holten  Donderdagavond
• Nijverdal  Donderdagavond
• Olst  Donderdagavond
• Raalte  Vrijdagavond
• Rijssen  Donderdagavond
• Wijhe  Vrijdagavond 

Kerken
Bathmen
• Protestantse Dorpskerk
Deventer
• De Grote of Lebuïnuskerk,  

Grote Kerkhof
 www.lebuinuskerk.nl
• Bergkerk
• Broederenkerk
• Buysensklooster, Het Klooster 
Diepenveen
• N.H. Kerk
• Abdij Nieuw Sion
 www.nieuwsion.nl 
Hellendoorn
• Protestantse Kerk
Holten
• N.H. kerk
Olst
• N.H. kerk
Raalte
• Basiliek van de Heilige Kruisverheffing
• Plaskerk, www.pknraalte.nl 
 Rondleiding met gids:  

www.annahuisraalte.nl
Wesepe
• Nicholaas Kerk
 www.wesepe.protestantsekerk.net 
Wijhe
• N.H. Kerk in centrum 

Markten 
Bathmen • Schoolstraat Dinsdag  08:00 - 13:00 uur 
  Zaterdag  08:00  13:00 uur 
Deventer • Weekmarkt Beestenmarkt Dinsdag  08:00 - 13:00 uur
 • Weekmarkt Brink 
   met biologische markt Zaterdag  09:00  17:00 uur
 • Weekmarkt Keizerslanden Woensdag  08:00 - 13:00 uur
 • Weekmarkt op de Brink Zaterdag  08:00  17:00 uur 
  Vrijdag  08:00 - 13:00 uur
 • Weekmarkt Colmschate Donderdag 08:00 - 13:00 uur
Diepenveen • Warenmarkt centrum Donderdag  13:30 - 17:00 uur
Heeten • Warenmarkt Dorpsplein Donderdag  13:00 - 17:00 uur
Heino • Marktplein Maandag  08:00 - 12:30 uur
Hellendoorn • Warenmarkt Donderdag  08:00 - 13:00 uur 
Holten • Warenmarkt Smidsbelt Vrijdag  13:00 - 17:30 uur
Nijverdal • Warenmarkt centrum Zaterdag  11:00  17:00 uur 
Olst • Warenmarkt Vrijdag  11:30 - 17:00 uur
Raalte • Domineeskamp Woensdag  08:30 - 12:30 uur
 • Grote markt Zaterdag  10:00  16:00 uur
Rijssen • Warenmarkt ‘t Schild Maandag  08:00 - 13:00 uur
  Zaterdag  08:00  17:00 uur
Schalkhaar • Warenmarkt Donderdag  13:30 - 17:00 uur
Wesepe • Warenmarkt Donderdag  11:00 - 13:30 uur
Wijhe • Warenmarkt Dinsdag  08:30 - 12:00 uur

Sallandse Bottermarkt (o.v.b. van Corona)
Elke woensdag in juli en augustus wordt de Sallandse 
Bottermarkt georganiseerd in Raalte. Dit is een markt 
vol met oude ambachten en streekproducten. Het geeft 
je een inkijkje hoe de Sallander vroeger leefde.

tip: 
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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.verslingerdaansalland.nl en laat je inspireren. 

Tourist Info Raalte
Bruna
Herenstraat 19, 8102 CN Raalte
0572-351300
Open: 
ma 1318 uur, di t/m do 918 uur,  
vr 9-21 uur, za 9-17 uur

Tourist Info Rijssen
The Read Shop Rijssen
Haarstraat 44, 7462 AR Rijssen
0548366687
info@beleefrijssenholten.nl
www.beleefrijssenholten.nl
Open: 
ma-vr 9-18 uur, za 9-17 uur, zo gesloten, 
do koopavond tot 21 uur

Rijssens Museum
Kasteellaan 1, 7461 PV Rijssen
0548514261
info@beleefrijssenholten.nl
www.beleefrijssenholten.nl
Open: 
di t/m vr 1017 uur, za 1317 uur

Tourist Info Wijhe
Primera Schippers
Langstraat 43, 8131 BA Wijhe
0570-521307
www.olstenwijhe.nl
Open: di t/m vr 9.30  18 uur, za 917 uur

Informatiepunt Twents Reggedal
Pelmolenpad 9a, 7461 PT Rijssen
0548549382
Open:
April t/m september: di t/m vr 10.00  17.00 uur
Oktober t/m maart: di t/m vr 13.00  17.00 uur
Eerste en laatste week van het jaar gesloten

Natuurmuseum Holterberg
Holterbergweg 12, 7451 JL Holten
0548361979, 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 916 uur, za 912.30 uur

Tourist Info/VVV Hellendoorn 
Bakkerij- en IJsmuseum
Dorpsstraat 49, 7447 CN Hellendoorn
0548612729, info@visithellendoorn.nl  
www.visithellendoorn.nl
Open: 1e di in apr t/m herfstvakantie  
ma 1317 uur, di t/m vr 917 uur, za 916 uur,  
in de wintermaanden gesloten

Erve Hofman
Hofmanstraat 2, 7447 AS Hellendoorn
Onbemand informatiepunt in het Karnhuussie.
Gesloten in de wintermaanden

Tourist Info/ VVV Nijverdal
W. Alexanderstraat 7C, 7442 MA Nijverdal 
0548612729, info@visithellendoorn.nl
www.visithellendoorn.nl 
Open: ma t/m vr 9:30 tot 17:00 uur,  
doavond tot 19:00 uur, za 9:30 t/m 16:00 uur

Tourist Info Olst
Jan Schamhartstraat 5H, 8121 CM Olst
0570-561606
Open: ma t/m za 1016 uur 
www.infocentrumijssel.nl

Tourist Info en Infopunt
Bathmen 
(gevestigd in Cultuurhuus Braakhekke)
Schoolstraat 6a, 7437 AE Bathmen
infopunt@bathmen.nl 
info@bathmen.nl
0570540839
www.bathmen.nl
Open: ma t/m vr 1016 uur 
en za 10-13 uur

Tourist Info Punt Daarlerveen
Kiosk Trefpunt Daarlerveen
G. Nijlandstraat 1, 7687 AR Daarlerveen
0546646086
Open: ma t/m vrij 1012 en 1417, za 1012

Tourist Info IJssel Den Nul
Infocentrum IJssel
Rijksstraatweg 109, 8121 SR Den Nul
0570745040
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
0548801930
info@beleefrijssenholten.nl 
www.beleefrijssenholten.nl 
Open: ma t/m vrij 917 uur

Informatie
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SPELEN IN DE  
ALLERLEUKSTE
SPEELTUIN VAN

SALLAND?

DE FLIEREFLUITER | RAARHOEKSWEG 49 | 8102 SZ RAALTE | 0572357756 | INFO@FLIEREFLUITERRAALTE.NL | WWW.FLIEREFLUITERRAALTE.NL

WELKOM!

FLIEREFLUITERRAALTE.NL/SALLAND



Aaldert Geertsstraat 16, Olst (Ov) | www.olsterhof.nl 


