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Informatie over de route
Deze Heuvelrugroute van ruim 42 km en te volgen aan 
de hand van knooppunten brengt u op en rondom de 
prachtige Sallandse Heuvelrug. De restaurants zijn 
gemarkeerd op de routekaart. Op vertoon van de 

verschillende gerechten.

Voordat u werkelijk op de fiets stapt, begint u met een 

ToiToi. 

Na ± 11 km kunt u bij Woody’s Pancakes & Steaks 
genieten van een kop heerlijke soep. 
LET OP: het fietspad loopt achter het Holterbergplein, 
waaraan het restaurant is gevestigd, langs. Ga voor de 
parkeerplaats rechtsaf en u komt op het Holterberg -
plein. Links van u ziet Woody’s Pancakes & Steaks.  

Vervolgens fietst u circa 10 km rondom Holten om bij 
Grandcafé De Biester (bij het NS Station) op het terras 
of binnen uw hoofdgerecht te nuttigen. 

Na iets meer dan 13 km ontvangt HR De Haarlerberg u 
graag voor een nagerecht. Hierna is het nog ongeveer 
9 km terug naar het startpunt, Tourist Info/VVV Nijverdal.

Hoe werkt het?
Het fietsarrangement HapTrap Heuvelrugroute  kunt 
u tot uiterlijk 1 dag van tevoren bij Tourist Info/ VVV 
Nijverdal boeken (Tel. 0548-612729).
Houd hierbij rekening met het volgende:
•  De HapTrap Heuvelrugroute is elke  

woensdag tot en met zaterdag te fietsen
• Tussen 11.00 en 12.00 uur kunt u starten
• De prijs bedraagt € 32,50 p.p. (excl. drankjes!)

Dit fietsarrangement is ontwikkeld in het kader van de Paarse Loper. De Paarse Loper is een initiatief van Nationaal 
Park De Sallandse Heuvelrug en de Toeristische Bureaus van Hellendoorn en Rijssen-Holten, in samenwerking met de 
ondernemers en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Hellendoorn en de gemeente Rijssen-Holten

Voor meer informatie kijk op visithellendoorn.nl
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Deelnemende restaurants
Grandcafé ToiToi, Willem Alexanderstraat 9a,  
Nijverdal. Tel. 0548-624131
Woody’s Pancakes & Steaks, Holterbergweg 11,  
Holten. Tel. 0548-361483
Grandcafé De Biester,  Stationsstraat 10,  
Holten. Tel. 0548-361375
HR De Haarlerberg,  Kerkweg 18,  
Haarle. Tel. 0548-595254
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