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Landgoederen
en landhuizen

Welkom in

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

Salland!

Pure smaken

heino

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.

Luttenberg

wijhe

De IJssel

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

Tip
Bezoek ook de andere
Hanzesteden
www.visithanzesteden.nl

Deventer

hellendoorn

nijverdal

Rijssen
holten

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

Fiets een MTB Route
www.mtbsalland.nl

Vier het leven

bathmen

Er worden (als het
weer kan) veel grote en
kleinschalige evenementen georganiseerd in
Salland. Een aantal van
deze evenementen heeft
nationale en zelfs internationale bekendheid.

Slinger van Salland
fietsroutes
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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

Voorwoord

Buitensport

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

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.

Deel je belevenissen
in Salland met de
#verslingerdaansalland

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.

Zo verslingerd
aan Salland
In dit magazine geven we je inspiratie en informatie
over Salland. 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.

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.

Verslingerd aan Salland
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Interview

...

Paul Kruiper, coördinator Routenetwerken Salland,
over het fiets- en wandelnetwerk in deze regio:

’een basisinfrastructuur voor
eigen inwoners en bezoekers
van ons mooie gebied'
In Salland ligt een uitgebreid fiets- en wandelnetwerk waarbinnen je honderden
kilometers kunt fietsen en wandelen. De coördinatie van het fiets- en wandelnetwerk
ligt in handen van Routenetwerken Salland. Coördinator Paul Kruiper is dagelijks
bezig met het ontwikkelen van nieuwe belevingsvolle en veilige routes.

Wat doet Routenetwerken Salland?
Routenetwerken Salland is verantwoordelijk
voor de instandhouding en het verder
ontwikkelen van het fiets- en wandelnetwerk
in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe
en Raalte. Ik richt me voornamelijk op
het verbeteren en ontwikkelen van de
basisstructuur voor recreatief fietsen en
wandelen. We streven naar de hoogst
mogelijke kwaliteit voor de gebruikers
van de routenetwerken. Het fiets- en
wandelnetwerk vormen een basisinfrastructuur
voor eigen inwoners en bezoekers van ons
mooie gebied. Sinds de coronapandemie
hebben we ervaren hoeveel gebruik er
van de routenetwerken wordt gemaakt en
hoe enorm deze gewaardeerd worden.
Hoe doe je dat?
We denken bij het ontwikkelen van routes aan
de veiligheid van routes. Daarnaast kijken we
hoe we beleving kunnen toevoegen aan het
6
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routenetwerk. Ook monitoren we het gebruik
van onze routenetwerken. De afgelopen jaren
zijn er, mede door Corona, steeds meer mensen
gaan wandelen en fietsen. Dit is prachtig, maar
we moeten er voor zorgen dat we de balans
behouden tussen toerisme en leefbaarheid.
Spreiding in routes die we ontwikkelen is voor
de komende jaren een belangrijk speerpunt.
Werk je samen met andere partijen
voor het ontwikkelen van routes?
Het leuke is dat initiatieven voor nieuwe
routes veelal vanuit de samenleving komen.
Regelmatig heb ik contact met een lokale
werkgroep, een vereniging of organisatie die
een voorstel heeft voor een interessante route.
De eerste stap is om te kijken of het mogelijk
is om de route in te passen in het systeem van
de huidige routenetwerken. Samen met de
initiatiefnemers bekijken we hoe er een veilige
route met zoveel mogelijk beleving kan worden
gemaakt. Uiteraard is ook de toestemming
van de grondeigenaar een voorwaarde.
Hoe kunnen mensen gebruik
maken van de routenetwerken?
Dit is heel makkelijk. De routenetwerken
bestaan uit bewegwijzerde routes die met
elkaar verbonden zijn door knooppunten.
Via de routenetwerken kun je je eigen
fiets- of wandelroute samenstellen. Je
bepaalt je eigen startpunt, de afstand,
en waar je langs wilt lopen of fietsen.
Het routenetwerk bestaat uit vele
markeringen en informatiepanelen;
hoe wordt dit onderhouden?
Alle zichtbare markeringen (routeborden
en -palen) en ook de informatiepanelen op
de knooppunten van het fietsnetwerk en
op de startpunten van het wandelnetwerk
worden onderhouden door Het Groenbedrijf

uit Deventer. Daarmee hebben we een
hele goede samenwerking, waarbij schade
aan de routemarkering veelal binnen een
week hersteld zijn. Soms lukt het zelfs om
op de dag van een schademelding al de
herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Tips van Paul
1

Wat vind je als je door Salland
wandelt of fietst?
Heel veel variatie. Binnen het routenetwerk
kun je veel aspecten met elkaar verbinden.
Je komt langs dorpen waarvan het lijkt
dat de tijd stil heeft gestaan, maar ook
langs de historische Hanzestad Deventer,
langs horecaondernemers die je onderweg
verwennen met wat lekkers, cultureel erfgoed
en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Wat is je favoriete route?
Dat is een hele lastige vraag. Het platteland
met mooie boerderijen, de landgoederen,
maar ook de IJssel en Hanzestad Deventer.
Met de fietsroute ‘Rondje Deventer’ zal je
al dit moois ervaren. Deze route van 45
kilometer is als themaroute gemarkeerd op
het fietsnetwerk. En wat me altijd verrast
zijn de wandelroutes die starten bij Het
Nijendal (tussen Olst en Diepenveen) met
een variatie aan water, bos, lanen, boerderijen,
graslanden en akkers. Salland op zijn best!
Welk verborgen pareltje mogen
mensen niet missen?
Een echt verborgen pareltje is het
Boetelerveld bij Raalte. Een oase van rust
middenin een landbouwgebied. Dit laatste
onontgonnen stukje van het uitgestrekte
Sallandse heidelandschap is zeker een
bezoek waard! Vanaf het wandelstartpunt
lopen er twee routes door dit open en
natte heidegebied met twee natuurlijke
heideplassen en bijzondere planten.

Interview

Maak gebruik van de fietsof wandelnetwerkkaart
Alle knooppunten en
bewegwijzerde routes
van het wandel- en
fietsroutenetwerk
zijn gebundeld
op de wandel- en
fietsnetwerkkaart
Salland. Dit maakt het
fietsen en wandelen
in Salland nog makkelijker en
leuker. De kaarten zijn te verkrijgen
bij de VVV’s en Touristinfo’s
in en rondom Salland. Of
bestel de kaarten online via
www.deventerwebwinkel.nl

2

Stop onderweg
bij een Rustpunt
In Salland zijn er op veel mooie
plekken Rustpunten ingericht
door gastvrije Sallanders. Hier kun
je even pauzeren en iets drinken
of eten. Een overzicht van de
rustpunten is te vinden op
www.rustpunt.nu

3

Online fietsrouteplanner
Plan je je route liever online?
Ga dan naar de website
www.verslingerdaansalland.nl

en plan je eigen fiets- of
wandelroute met de online
routeplanner. Ook vind je hier
uitgestippelde routes die je
kunt downloaden.

Verslingerd aan Salland
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Ontdek hier
spannend
Salland!

Slinger van Salland
Sagen, legenden en verhalen met diepe wortels

De Slinger van Salland is een iconische fietsroute, bestaande uit verschillende themaroutes die
slingeren door het Sallandse landschap. Wanneer je deze routes fietst, dan maak je kennis met
alles wat Salland je te bieden heeft. Ontdek en beleef de verhalen van Salland. Over Germanen en
schatten, over heksen en stenen kruizen, over landhuizen en kastelen. Deze verhalen nemen je mee
naar de mooiste plekken van Salland. Alle routes zijn verkrijgbaar in een routeboekje, inclusief tips
voor eten en drinken en overnachten, en verzameld op de website www.slingervansalland.nl

Fietsroute
de Heks van Lettele
45/51 km

Een oude legende brengt je terug in de
tijd van sluwe rovers, list en bedrog en
heksen. Deze fietsroute leidt je door het
afwisselende landschap van Salland.
Volg het spoor van de Heks van Lettele
en Pier de Rover en waan je zelf een
weg in dit spannende verleden. Ga de
uitdaging aan en voel de aanwezigheid
van de Heks van Lettele tijdens de route!

Fietsroute
Slinger van Heino
38/65 km

Op zoek naar een landgoederenroute
die fietsers laat dromen over de tijd van
vroeger? Dan is de Slinger van Heino
perfect voor een dagje fietsen. Onderweg
bewonder je vijf prachtige landhuizen en
twee kastelen. Laat de geschiedenis tot
leven komen in deze mooie streek en neem
een kijkje achter de luiken in Salland!

Fietsroute
Germaanse slinger
Oer-Vuur-IJzer
35 km

De Germanenroute Oer-Vuur-IJzer duikt
in de geschiedenis die nog niet zo bekend
is, namelijk die van de Germanen. Over
kronkelende paadjes, bosjes en velden loopt
de prachtige fietsroute rondom Heeten
en Raalte. De route brengt je langs onder
andere de Germanenkamer, het kunstwerk
van Pearl Perlmuter en de Germaanse
bodemschatten. Al met al genoeg te
ontdekken tijdens deze unieke route! Zie ook
bladzijde 34 voor meer info over dit thema.

Smaakfietsroute
Sallandse Heuvelrug
70,5 km

Waar kan je beter verse streekproducten
proeven dan in Salland? Van huisgemaakte
zuivel en (h)eerlijke chocolade tot duurzaam
vlees. Dat is allemaal te vinden langs de
smaakfietsroute! De fietsroute loopt door

Als je dit logo
ziet staan, dan weet
je dat het om die
bijzondere slinger
fietsroutes gaat.
Pak je fiets en ontdek
ze allemaal!
8

Verslingerd aan Salland

het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug
& Twents Reggedal, waar je onderweg kan
genieten van de rust, ruimte en natuurlijk
de lekkerste gerechten. Zie ook blz. 44.

Boerenkracht Fietsroute
66,4 km

Neem een kijkje in het verrassende leven
van de verschillende agrobedrijven. Ervaar
de passie, de nuchtere levenswijze en
gastvrije houding van de Sallandse boeren.
En bovenal hun streekproducten, want die
kunnen natuurlijk niet ontbreken. Proef en
beleef de streek en raak net zo verslingerd
aan het Sallandse boerenleven als wij! Op
bladzijde 46 hebben we de route uitgelicht.

Fietsroute ‘Het
geheim van de IJssel
in Oorlog en Vrede’
38 km

In de gemeente Olst-Wijhe stromen naast
de IJssel ook vele verhalen. Verhalen over
oorlog en vrede. Met deze fietsroute maak je
kennis met het rijke verleden van Olst-Wijhe.
Met Kozakken die in Wijhe bivakkeerden en
Nederland begin 19e eeuw wilden bevrijden
van de Fransen. Je fietst langs luisterpalen
waar je kunt luisteren naar indrukwekkende
verhalen over de Tweede Wereldoorlog. En
je maakt kennis met één van de grootste
geheimen uit de Nederlandse geschiedenis,
De IJssellinie. Een waterlinie die Nederland
moest beschermen tegen het Russische gevaar
tijdens de Koude Oorlog. Een uitgebreide
beschrijving van de route vind je op pagina 58.

Vertragen in de
hoogste versnelling

Fietsen

Verslingerd
aan Salland
Fietsen van dorp
naar landgoed

Naast de Slinger van Salland fietsroutes lopen er meer mooie routes
door Salland. Hieronder enkele van onze favoriete fietsroutes. Deze,
en meer routes, kun je downloaden op www.verslingerdaansalland.nl.

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.

Download
hier alle
fietsroutes

Rondje Salland
205 km

Met de haren in de wind en de voeten op de pedalen fiets je 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.

Fietsroute Okkenbroek; via de hel naar de hemel
30 km

Een mooie fietsroute over het platteland tussen Okkenbroek, Bathmen en de Holterberg.
Langs de Helhuizen aan de rand van de Sallandse Heuvelrug en de landgoederen 't Hemeltje
en Oostermaet. Start de route bij Café NooitGedacht in Okkenbroek.

Verslingerd aan Salland
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PUUR
GENIETEN

ONTMOETEN . PROEVEN . PROOSTEN . OVERNACHTEN

W W W.L A N D G O E D D E U I T K IJ K.N L
Een leuk dagje uit voor iedereen!

@ANTSDQO@C}

NMMDMNOGDS

¯QNTSDRU@M®~°SNS

ODDKSTHM

RSQ@MCDMSDQQ@R

¬«LDSDQGNNFSD

Kinderfeestjes
Bedrijfsuitjes
Familiedag
Schooluitjes

VDLA@CK@@MSID³§³¬°¬DLDKDQUDKC
VVVM@STTQKHIJGDHCDO@QJMK
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Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

Wandelen

Je blik op oneindig,
je hoofd op stil

Verslingerd
aan Salland
Genieten
van ongerepte natuur
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Nationaal Park

...

Nationaal Park
Sallandse Heuvelrug
& Twents Reggedal
Landschap vol beleving
Nationaal Park Sallandse
Heuvelrug & Twents Reggedal
is 60.000 hectare groot en
enorm gevarieerd. Hier word
je gastvrij ontvangen en is
er voor ieder wat wils. Of je
nu van historie houdt, of van
shoppen in de dorpen. Van
een heerlijk streekgerecht op
een mooi terras of een bezoek
aan een museum. Van de
natuur of van logeren bij de
boer. Hier zijn het boerenland,
de natuur en het water
nooit ver weg.

12
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Je ontdekt het gebied via het uitgebreide
fiets- en wandelnetwerk of via beroemde
routes en evenementen voor de
buitensporter. Of met de kano of per sup
vanaf de rivier de Regge. Ga je liever op
pad met de boswachter in de vroege
uurtjes dan kan dat ook. Kortom, een
gebied met eindeloos veel mogelijkheden
om activiteiten te ondernemen in
een rijk gevarieerd landschap.

Gevarieerd landschap
met diverse diersoorten
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 nationaal park vind je
veel van dergelijke gradiënten vlak naast
elkaar. Wanneer je door het landschap
struint wisselen (naald)bossen, uitgestrekte
heidevelden, landgoederen, vennen en
akkers elkaar af. Deze diversiteit van natuur
zorgt er voor dat je in het gebied
diverse diersoorten vindt.

...

Spot deze dieren

In het nationaal park vind je diverse
diersoorten. Benieuwd welke dieren dit zijn?
Scan snel de QR-code en maak kennis met ze.

Meer dan 100 tips
voor kinderen

Voor kinderen is er ontzettend
veel te doen in het nationaal park.
Zwemmen in de rivier, klimmen
en klauteren in de speelbossen,
op ontdekkingstocht in musea,
ijsjes en patat eten in een van de
restaurants, beesten knuffelen op
een kinderboerderij, op pad gaan
met een pony, paard of ezel en zo is
er nog heel veel meer. Meer dan 100
tips voor kinderen zijn er gebundeld
in de Kinderkaart 'Tijd om te Spelen'.

Nationaal Park

Nationaal
Park Sallandse
Heuvelrug &
Twents Reggedal
in cijfers:
•
•
•
•
•
•

16 bergen
1 rivier
32 dorpslandschappen
60.000 hectare
140.000 inwoners
meer dan 75 vogelsoorten

Kijk voor meer informatie op
www.sallandseheuvelrug.nl

Verslingerd aan Salland
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Nationaal Park

Tips!
1

Bezoek een
bezoekerscentrum

3

In het nationaal park vind je een
aantal bezoekerscentra. Bij deze
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:
1. Erve De Pas in Haarle
2. Natuurmuseum Holterberg
3. Buitencentrum Sallandse
Heuvelrug, Nijverdal

2

14

In het nationaal park zijn er dorpen en
steden gelegen waar je heerlijk kunt
vertoeven op het terras. Dorpen als
Hellendoorn, Nijverdal, Holten, Haarle,
Luttenberg, Raalte, Wierden, Markelo,
Ommen en Lemele zijn het bezoeken
waard. Vergeet ook niet de stad Rijssen
te bezoeken met de vele winkels.

4
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Fiets, wandel of
mountainbike

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

Neem een
andere afslag

De Sallandse Heuvelrug is groter dan
het oorspronkelijk nationaal park
tussen Nijverdal en Holten. Het gebied
strekt zich uit van de Lemelerberg
bij Ommen tot aan natuurgebied de
Borkeld tussen Holten en Markelo én
vanaf het Wierdense Veld tot aan het
natuurgebied Luttenberg. Veel mensen
beginnen hun ontdekkingstocht
bij het Holterbergplein of bij het
Buitencentrum Sallandse Heuvelrug.
Dit zijn prachtige plekken, maar vaak
ook wat drukker. Neem ook eens een
andere afslag. Welke? Scan de QR-code
voor de minder bekende gebieden.

Bezoek de dorpen en
steden in het gebied

5

Leer van de natuur

Leren over en van de natuur
kan op verschillende manieren.
Door op excursie te gaan met
een boswachter of vrijwilligers
van IVN, Natuurmonumenten of
Staatsbosbeheer. Of door een bezoek
te brengen aan het Natuurmuseum
Holterberg waar in 11 levensgrote
diorama’s dieren in hun natuurlijke
houding staan. Ook een bezoek aan
de Sterrenwacht in Buitencentrum
Sallandse Heuvelrug in Nijverdal is
erg leerzaam. Hier maak je kennis
met sterren, planeten en de maan.

Doe mee aan
een excursie

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten
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.

6

7

Beleef de historie

Het nationaal park bevat een rijke historie.
In het landschap kom je grafheuvels
tegen uit de Bronstijd. Je wandelt of
fietst langs honderden jaren oude
landgoederen. Je komt in aanraking
met oorlogsmonumenten en beleeft de
bevrijding bij het Memory Vrijheidsmuseum
in Nijverdal en bij de indrukwekkende
Canadese Begraafplaats in Holten.

TIP:
Smaakfietsroute

Houd je van lekker eten en fietsen?
Fiets dan deze smaakfietsroute!
De Smaakfietsroute Sallandse
Heuvelrug laat je kennismaken
met de pure smaken van de streek
en de gastvrijheid van de boeren.

Fietsroute

Fietsroute
'het verdwenen landschap'
Noord route 44 km • Zuid route 52 km • Lange Route 80 km
Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal is ontstaan in de
voorlaatste ijstijd. Schuivend 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
waardoor er bergen en een rivierdal ontstond.

45
54

Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal is een schitterend
gebied met veel meer samenhang dan je op het eerste
gezicht zou denken. De geschiedenis van dit landschap is
nu opgetekend in een landschapsbiografie. Het verhaal
laat je begrijpen wat de samenhang in het landschap
is. De landschapsbiografie neemt je aan de hand van
drie tijdsvensters mee door de geschiedenis van dit
landschap: van de voorlaatste ijstijd tot nu. Het geeft
inzicht in waarom zoveel partijen samen het gebied willen
behouden en versterken voor komende generaties: de
bomenrijen, beken, akkers, houtwallen, heide, heuvels,
dorpen en wegen. Ze behoren allemaal tot het landschap
dat door de natuur en vooral door de mens is gevormd.
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Door de eeuwen heen heeft het landschap zich
verder ontwikkeld. Hoe dit gebeurde kom je te weten
tijdens de fietsroute 'Het verdwenen landschap'.
Deze route neemt je mee door de geschiedenis van
het landschap. Al fietsend ga je het landschap door
andere ogen bekijken en kom je te weten hoe het
landschap is ontstaan.

Download hier
de route en de
landschapsbiografie
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Ontdek
Ontdek
Beleef
Beleef
Bewonder
Bewonder

Staatsbosbeheer is buiten

Binnen kijken is buiten beleven!

OpOp
de de
Sallandse
Sallandse
Heuvelrug
Heuvelrug

Ontdek
Ontdek
Ontdek
Beleef
Beleef
Beleef
Bewonder
Bewonder
Bewonder
Op de Sallandse Heuvelrug

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

OpSallandse
de Sallandse
Heuvelrug
Op de
Heuvelrug

Alle dagen geopend van 10 tot 17 uur.

www.museumholterberg.nl
www.museumholterberg.nl

Koningsdag, 1e Kerstdag, oud- en nieuwjaarsdag gesloten.

www.museumholterberg.nl

www.museumholterberg.nl

www.museumholterberg.nl

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.

Lunch
Borrelen
Diner
Feesten
Zakelijke bijeenkomsten

BISTRO DE OALE STE
Holterweg 116
7441 DK Nijverdal

16

E. info@oaleste.nl
T. 0548 - 622 478
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KINDERBOERDERIJ
DONDERTMAN
KINDERFEESTJES

SPEELTUIN

SCHOOLREISJES

SKELTERBAAN

VERGADERLOCATIE

KNUFFELHUIS

LUNCH,- BBQ BUFFET

SPEELKELDER

KLOOTSCHIETEN

DRAAIMOLEN

EZELTOCHTEN

PONYRITTEN

Dagrecreatie voor jong en oud
MEESTER BOSWEG 5
HOLTEN
T.0548-361169
INFO@KB-DONDERTMAN.NL

Nationaal Park

Ervaar het Twents Reggedal
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 Zompen. Voor liefhebbers van de vissport biedt de Regge mooie visstekken.
Vogelaars komen speciaal naar de Regge voor het spotten van de ijsvogel.

1

2

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 of peddel 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 de Regge
met een fluisterboot of maak
je een prachtige wandeling.

3

Bezoek Pelmolen
ter Horst

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

Verslingerd aan Salland
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De IJssel

Heerlijk dwalen
langs de IJssel
Uitkijken over landerijen, fietsen over dijken, wandelen langs uiterwaarden. In Salland dwaal
je langs de slingerende IJssel, kilometers lang. Ontdekken en doen! In elk seizoen!

1

Start bij
Informatiecentrum
IJssel den Nul

Dit is dé plek om de IJssel te
beleven en te ontdekken. Het
Informatiecentrum is een Toeristisch
Overstap Punt waar veel wandel- en
fietsroutes starten. Neem plaats op
het terras van Brasserie op Duur en
geniet van het uitzicht op de IJssel
terwijl kinderen zich vermaken op de
drijfbrug of bij de waterspeelplaats.
www.infocentrumijssel.nl
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Wandel door de
Duursche Waarden

Rivierduinen, bloemrijke graslanden,
wielen of doorbraakkolken, ruigtes
en ooibossen; je vindt het allemaal
rondom de IJssel. Het landschap is
nooit hetzelfde. Achter elke hoek of
bocht kom je een ander stukje mooie
natuur tegen. De diversiteit van het
landschap ervaar je het beste door
een wandeling te maken door de
Duursche Waarden bij Fortmond in
de gemeente Olst-Wijhe. We raden

aan om de ruige route (8 km) te
lopen vanaf Infocentrum den Nul.
Deze route is erg divers en voor zowel
kinderen als volwassen erg mooi!

3

Een paradijs
voor dieren

De belangrijkste beheerders
in de IJsselvallei zijn Schotse
Hooglanders en IJslandse paarden.
Door jonge boomopslag te eten,
zorgen zij ervoor dat het water
vrij spel kan houden. Dit zorgt

De IJssel

voor de dynamische natuur in het
gebied, waardoor er honderden
plantensoorten, zeldzame insecten
en bijzondere vogels en zoogdieren
in het gebied leven. Neem je
verrekijker mee en spot deze dieren.

4

die toebehoren aan één van de
meest omvangrijke na-oorlogse
defensiewerken op Nederlands
grondgebied: De IJssellinie. Een
waterlinie uit de tijd van de Koude
Oorlog. Deze moest ons land
beschermen tegen een mogelijke
Russische invasie. De bunkers en
het inlaatwerk zijn gerestaureerd
en op open dagen of op aanvraag
toegankelijk voor publiek.
www.ijssellinie.nl

Bezoek
Hanzesteden
Deventer en Zwolle
Als je in Salland bent mag een
bezoek aan deze twee historische
Hanzesteden niet ontbreken.
Wanneer je in deze steden loopt
zie je sporen van de roemrijke
geschiedenis van de Hanze. Ga
shoppen in oude straatjes, cultuur
snuiven tussen monumentale
panden en een lekker hapje eten
op één van de gezellige pleinen.
www.visithanzesteden.nl

7

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
organiseert regelmatig
activiteiten zoals vogelspotten
en natuurwandelingen
in de IJsselvallei.
www.staatsbosbeheer.nl/
natuurgebieden/ijsselvallei

Wegdromen
langs het
water,
onthaasten
in de natuur
5

Genieten
op het water

De IJssel ontdekken doe je 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. Meer
informatie hierover vind je op
www.visithanzesteden.nl

6

De geheimen
van de IJssellinie

Verscholen in het bos van
Landgoed de Haere in Olst liggen
de bunkers en de kazematten

Met je voeten
in de IJssel

8

Het uitzicht bij
Steenfabriek
Fortmond

De IJssel van een ander
perspectief bekijken, kan vanaf
de uitzichttoren bij Steenfabriek
Fortmond. Vanaf deze toren
heb je een schitterend uitzicht
over de IJssel en natuurgebied
de Duursche Waarden. De
restanten van de steenfabriek
zijn nu een Rijksmonument.
Tip: rond de steenfabriek is een
wandeling uitgezet en door
het dichte ooibos loopt een
Laarzenpad van 2.5 km lang.

Wist je dat...
• 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?

Verslingerd aan Salland
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Hart van Salland

Hartelijk hart van het Oosten

Verslingerd
aan Salland
Van ongerepte natuur
tot levendig landgoed

Tussen het oostelijk gelegen Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal en de IJsselvallei in
het westen ligt het hart van Salland. Dit is het hartelijk hart van het Oosten. Land van doeners en noabers.
Een streek van tijd voor elkaar. Waar gewoon heel gewoon is maar toch bijzonder. Het hart van Salland
kenmerkt zich door statige landhuizen, monumentale boerderijen en romantische kastelen gelegen
in een coulisselandschappen met prachtige agrarische gebieden. Waar gastvrijheid diep geworteld is.
Hier voel je je meteen thuis. Ook als je hier voor het eerst bent. Want ons Salland is jouw Salland.

Natuurgebieden die je niet mag missen
De Luttenberg

In de grote vlakte tussen het noordelijke en het
zuidelijke deel van de Sallandse Heuvelrug ligt De
Luttenberg. Het is een echt dorpsbos, met wandelen ruiterpaden. Vanaf gemeenschapscentrum
Elckerlyc start een 7 km lange route die je vanuit het
dorp meeneemt langs bos en weilanden. Tijdens
de wandeling geniet je van prachtige vergezichten.
Scan de QR-code en geniet van deze wandeling.

Stichting
IJssellandschap
Stichting IJssellandschap is particuliere
beheerder van land, landgoederen, boerderijen
en huizen rondom Deventer. De stichting bezit
ruim 3600 hectare groen en circa 75 panden.
Bijna in alle terreinen van St. IJssellandschap
zijn de wegen en paden vrij toegankelijk.
Informatie over de wandelmogelijkheden
vind je op: www.ijssellandschap.nl.
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Boetelerveld

Weten hoe een groot deel van Salland er tot
eind 19e eeuw uitzag? Wandel dan eens door
het Boetelerveld bij Raalte. Ervaar rust, ruimte
en openheid in dit enig overgebleven natte
heidegebied in Salland. Door de bijzondere
omstandigheden van nat en schraal zijn er
veel zeldzame planten en dieren. Scan de code
voor een mooie wandeling door dit gebied.

Wechelerveld

Waar decennialang aan de noordzijde van
stad Deventer de militairen heer en meester
waren van het Wechelerveld, is er nu een
interessant natuur- en wandelgebied van
bijna 50 hectare met bos en heide ontstaan.
Start je wandel- of fietstocht door dit
natuurgebied bij Theehuis van Bruggen.

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 km
lange wandelroute die je kennis laat
maken met Landgoed de Eelerberg, haar
majestueuze bomen en eeuwenoude eiken.

De Schipbeek

De Schipbeek is een zijaftakking van de
IJssel. Het riviertje stroomt door Salland
ter hoogte van de plaats Bathmen.
Tip: bezoek het Cultuurhuus Braakhekke.
Hier is het Infopunt Bathmen gevestigd. Zij
hebben diverse wandelommetjes uitgezet
die je meenemen langs de Schipbeek.

Overijssels kanaal

Het Overijssels kanaal stroomt dwars
door Salland. Het kanaal loopt van
Deventer tot aan Lemelerveld en is
onderdeel van een kanalenstelsel
van maar liefst 100 kilometer. Met de
fietsroute ‘Germanenslinger Oer-VuurIJzer’ zie je veel van dit kanaal. Of ga
naar Heeten en maak daar gebruik
van de wandel- en fietspaden van de
Stichting Wandel- en fietspaden Heeten.
Deze paden lopen langs en over (met
de pont) het Overijssels kanaal.
www.padenheeten.nl

Hart van Salland

Ontdek onze
landgoederen
en kastelen
in Salland

Levendige landgoederen
Landgoed
het Oostermaet

Tussen de dorpen Lettele, Okkenbroek
en Bathmen ligt het bijna 550 ha grote
landgoed Het Oostermaet. Het gebied
heeft een grote boskern, in en rondom
liggen landbouwgronden. Een prachtig
wandelgebied ook bekend om de vele
rododendronstruiken die rond 1900 door
Abraham Capadose zijn aangelegd als
schuilmogelijkheid voor de jacht. In het bos
zijn drie gemarkeerde wandelroutes uitgezet.

Landgoed Colckhof
en Den Alerdinck

Landgoed Colckhof dateert uit 1300 en is
gelegen ten noordwesten van Heino. Het
Neoklassieke landhuis op het landgoed
is gebouwd in 1840. Het vormt een
landschappelijke eenheid met de nabijgelegen
landgoederen: Den Alerdinck en De Gunne.
Er broeden hier zo’n 60 soorten vogels, er
bloeien lelietjes-van-dalen, wilde hyacinten
en longkruid. Op het landgoed is een blauwe
paaltjeswandeling uitgezet van 3 km.

Romantische
kastelen
Kasteel het Nijenhuis
Tussen de dorpen Heino en Wijhe ligt
Kasteel het Nijenhuis. Het Kasteel
heeft een beeldentuin met ongeveer
100 beelden van gerenommeerde
kunstenaars uit binnen- en
buitenland. Daarnaast zijn er in
het kasteel wisselende presentaties
te zien uit de eigen collectie.

Kasteel de Haere

Dit kasteel is gelegen op het
gelijknamige Landgoed de
Haere. Het kasteel dient nu als
horecagelegenheid en Stichting
IJssellandschap heeft hier haar
kantoor. Vanaf het terras bij het
kasteel heb je een prachtig uitzicht.

Natuurparel ‘t Nijendal

Landgoed ’t Nijendal (200 ha) ligt ten
zuiden van Olst. Geniet er al wandelend
van de rust en de natuur. Je vindt er
afwisselende landschappen met oude
bossen, akkers met bijzondere akkerflora
en landgoedlanen. Watergang de Wetering
is een natuurlijke grens van het gebied.
Op ’t Nijendal versterken landbouw en
natuur elkaar. Een groot deel van het
onderhoud wordt uitgevoerd door een
biologische boer uit de omgeving.

Landgoed de Haere

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.
De omgeving is opengesteld om te
fietsen en wandelen. Op het landgoed
vind je de indrukwekkende bunkers
en inlaatwerken van de IJssellinie.

Landgoed Rande

Landgoed Rande is een prachtig vertrekpunt
voor een wandel- of fietstocht. Op het landgoed
staat landhuis Nieuw Rande dat tegenwoordig
dient als hotel en restaurant onder de naam
Hotel Gaia. Vanaf het hotel zijn er diverse
wandel-, fiets- en MTB routes uitgestippeld.

Landgoed de Bannink
en Elmerink

Deze twee landgoederen werden in 1807
samengevoegd en vormen een prachtig
natuurgebied van 3000 hectare bos,
natuur, waterpartijen en landbouw.

Landgoed de Kranenkamp
Voor zover bekend dateert het landgoed
De Kranenkamp uit 1600. Een eeuw later
werd een begin gemaakt met de bouw van
een landhuis en de aanleg van een park.
Het park is een klassiek voorbeeld van een
Engels landschapspark met vriendelijke
natuur. Op het landgoed De Kranenkamp
zijn drie wandelingen uitgezet. De drie
routes starten aan de Averlose Houtweg.

Hazepad Verhalen Sallandse
Fietsroute
boerderijen
Je fietst door bossen en natuurge
bieden, langs weilanden, boerderijen
en landgoederen. En langs de IJssel.
Ontdek het landschap en haar
(voormalige) bewoners door de
verhalen die je onderweg tegenkomt
en die je kunt luisteren, lezen en
zien. Verhalen die verzameld zijn
door vrijwillige verhalenvangers
worden afgewisseld met verhalen
uit het verleden, met verhalende
podcasts en animaties. Scan de
QR-code voor meer informatie.

De historische boerderijen in Salland zijn
de meest tastbare nalatenschap van de vele
generaties boeren die hier de zandgronden
bewerkten. Fietsend of wandelend door Salland
kom je vele van deze karakteristieke boerderijen
tegen. Meer over deze boerderijen vind je op
www.stichtingsallandserfgoed.nl

Landgoederenroute
Heino
Deze route in de serie
'de Slingers van Salland',
neemt je mee langs de vele
landgoederen en kastelen
rondom Heino. De route is
38 km lang. Scan de QR-code
en kom de verhalen van de
landgoederen te weten.
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INFO

BATHMEN

BIJ INFOPUNT BATHMEN
KUNT U TERECHT VOOR
• Toeristische Informatie
• Fiets- en wandelroutes
• Happen & stappen in Bathmen
(min. 10 personen, reserveren)
• Kaarten voor voorstellingen
en films in het Cultuurhuus
• Kopje koffie of thee
• Krantje lezen

OPENINGSTIJDEN

Ma. t/m vr.
Za.

10.00 - 16.00 uur
10.00 - 13.00 uur

ADRES

Schoolstraat 6a
7437 AE Bathmen
Telefoon 0570-540839

Cultuurhuus Bathmen

EN NOG VEEL MEER...
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Verslingerd aan Salland

BEELDENTUIN
Rond een van de best bewaarde havezaten
van Overijssel, kasteel het Nijenhuis, ligt
een beeldentuin van maar liefst 4,5
hectare. Op de gazons en tussen de bomen
worden ruim 100 beelden uit de collecties
van Museum de Fundatie, Museum
Beelden aan Zee en de Provincie Overijssel
tentoongesteld. Het Nijenhuis werd
tot 1984 bewoond door Dirk Hannema
(1895 – 1984), wiens verzameling de
basis vormt van de collectie van Museum
de Fundatie Zwolle en Heino/Wijhe. In
het kasteel zijn tegenwoordig wisselende
tentoonstelling en stukken uit de eigen
collectie van het museum te zien.

MUSEUMDEFUNDATIE.NL

Wandelen

Wandel
je met ons
mee?

Energie in je benen,
rust in je hoofd

Verslingerd
aan Salland
Wandelen langs
levendige landgoederen
en karakteristieke dorpen
Verslingerd aan Salland
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Wandelen

Salland Wandelland
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!

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 informatiepaneel
met een kaart en uitleg.
• Bepaal hoeveel kilometer je wilt wandelen
en volg de kant- en klare route met kleur.
• De routes variëren van 2 t/m 22 kilometer
die je zelf kunt combineren.

Wandelkaart Salland
Begin 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

24

Verslingerd aan Salland

Online routeplanner
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.

Wandelen

Redactietips
Voor de langeafstand wandelaar: 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!

Sallandse Zandloper
45 kilometer

De Sallandse Zandloper is een lange-afstandwandelroute 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.

Stad en ommeland gecombineerd:
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.

Kort maar krachtig: Hazepadwandelingen
2 tot 6 kilometer

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.

Volg de rivier: 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 Twente en Salland.

Herinneringen aan de oorlog
Wandeling Liberation Route Nijverdal
10 kilometer

De Liberation Route laat je beleven wat er zich afspeelde in 1944 en 1945 in Overijssel.
De route volgt het pad die de geallieerden volgden in de uiteindelijke bevrijding. Deze
internationale herdenkingsroute brengt je onder meer langs de Canadese Begraafplaats
op de Holterberg. Een zeer indrukwekkende wandeltocht die je altijd zal bijblijven.

Tip van Mathias:
De Alternatieve Wandelvierdaagse
Mathias Wielinga is gek op wandelen. Zo gek dat
hij de blog www.starthiking.nl startte. Op deze
blog doet hij verslag van zijn wandeltochten en
geeft hij wandeltips. Meerdere keren per jaar
wandelt Mathias in Salland. ‘Een prachtige regio
om te wandelen door de variatie die het biedt’,
aldus Mathias. Zijn tip; wandel de Alternatieve
Sallandse Wandelvierdaagse. ‘’In Salland vindt in
oktober de Sallandse Wandelvierdaagse plaats.

Na de Nijmeegse Vierdaagse de grootste van
Nederland. Helaas kon deze in 2020 en 2021
niet doorgaan vanwege Corona. Echter is hier
de Alternatieve Sallandse Wandelvierdaagse
voor in de plaats gekomen. Voordeel hiervan is
dat je deze te allen tijde kunt lopen. Koop het
wandelvierdaagseboekje via www.sw4d.nl. In
het boekje staan 4 wandelingen die slingeren
door het Sallandse landschap. 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.
‘’Ik ben begonnen met de
dag van Raalte en Heino, een
prachtige route.’’ Benieuwd
naar het verslag over deze
route? Scan dan de QR-code.
Verslingerd aan Salland
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Evenementen

Mooie tradities,
feestelijke feesten
Oogstfeest, midzomerfeest, suikerbietenfeest, sproeifeest, muziekfeest. Het jaar rond vieren
we onze roots en tradities. En jij bent uitgenodigd. Want ons Salland is jouw Salland!
Bijna elke dag wordt er een evenement
georganiseerd. Van festival met landelijke
bekendheid tot lokale dorpsfeesten. Van theater
tot activiteiten in de natuur. Van sportevenementen
tot streekmarkten. En alles wat hier tussenin
zit. Veelal georganiseerd door enthousiaste en
passievolle vrijwilligers. Helaas gooit Corona roet
in het eten, maar we blijven positief! We gaan
ervan uit dat de Sallander in 2022 weer mooie
evenementen mag organiseren. Dat doen we met
elkaar en iedereen is hierbij welkom. Laten we er
met elkaar een feestje van maken als het weer mag!
Voor een actueel overzicht ga je naar
www.verslingerdaansalland.nl/agenda
of scan de QR-code.

26

Verslingerd aan Salland

Wandelen

Van Middeleeuwse stad
naar karakteristieke dorpjes

Verslingerd
aan Salland
Ontdek Hanzestad Deventer en
de gemoedelijke Sallandse dorpen

Verslingerd aan Salland
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Hellendoorn-Nijverdal

Hellendoorn
Natuurlijk Avontuurlijk
Natuurlijk Avontuurlijk is niet voor niks de slogan van de gemeente Hellendoorn! Dé buitensport
regio van Nederland en gelegen in de prachtige natuur van de Sallandse Heuvelrug en het Twents
Reggedal. Wandelen, fietsen, outdoor en de vele (topsport) evenementen, je vindt het allemaal in
Hellendoorn. Maar ook diverse musea, gezellige horeca en een centrum met leuke winkeltjes.
Samen met de oprechte gastvrijheid maakt dit de gemeente Hellendoorn tot een toeristische verademing.

Verslingerd
aan aan
Salland
Salland
28 28Verslingerd

...
Hellendoorn-Nijverdal

In Nijverdal kun je ontspannen
shoppen en door de gezellige straatjes
wandelen. Charmante winkeltjes
en gezellige terrasjes geven je het
gevoel er even helemaal uit te zijn.
Na het winkelen kun je heerlijk eten
in één van de restaurants, bistro’s of
eetcafés met veelal streekproducten.
In het centrum van Hellendoorn
kun je volop cultuur snuiven. Oude
ambachten, de geschiedenis van ijs, een
dorpswandeling of een vaartocht met de
zomp brengen je terug in de tijd. In het
Memory Vrijheidsmuseum in Nijverdal
krijg je een beeld van de gebeurtenissen
in de Tweede Wereldoorlog.
Ook voor de kleine rakkers is er van
alles te beleven. Lekker rennen en
klimmen in het Speelbos, op zoek
gaan naar kabouters, wandelen langs
de planeten of op onderzoek uitgaan
in het Buitencentrum Sallandse
Heuvelrug. Natuurlijk mag ook het
Avonturenpark Hellendoorn met zijn
geweldige attracties niet ontbreken.
Lekker zwemmen kan in Het Ravijn.
En wat te denken van ZINema, de
bioscoop waar kinderen de nieuwste
films kunnen bekijken. De wat oudere
kinderen kunnen zich uitleven met
het bouwen van een vlot of suppen op
de Regge, klimmen in het klimpark,
karten of een potje lasergamen.

Het hele jaar door bruist het van de
evenementen! Het is bikkelen geblazen
bij de YU MAN RACE, hét evenement
voor stoere mannen en vrouwen. De
Salland Trail en de Goldrush Survivalrace
trekken topsporters uit het hele land naar
Hellendoorn en Nijverdal. Het alom bekende
evenement Dauwpop, met elk jaar weer
een spectaculaire line-up, trekt al vele jaren
duizenden mensen. In de herfstvakantie
nemen de heksen het dorp Hellendoorn in
hun bezit en in de maand december is het
genieten op de schaatsbaan. Dit is slechts
een greep uit de talloze evenementen
die zeker een bezoekje waard zijn.
Zoals je hierboven leest heeft Hellendoorn
alle ingrediënten voor een heerlijke
vakantie of een gezellig dagje uit!
www.visithellendoorn.nl

Tip

Op de fiets
langs gedichten

Ga een dag op pad en fiets de
Gedichtenroute. Bewoners gidsen je
met hun zelf gemaakte gedichten
langs de mooiste plekjes van
Hellendoorn en omgeving.
www.visithellendoorn.nl/
gedichten-fietsroute-hellendoorn

Verslingerd aan Salland
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LUNCH
DINER
SNACK
PIZZA
SOFTIJS

w w w.dedroadnagel.nl

Molenweg 8, Haarle
T (0548) 85 24 72

Haarle:

een lust
voor het oog!
Haarle, een echt Sallands dorp aan de voet van het
Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal.
Een actief dorp waar veel georganiseerd wordt.

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

www.herbergdepas.nl
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Molenweg 2 Haarle - T:0548852038 - info@herbergdepas.nl
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De mooie omgeving
www.haarlerberg.nl
〉〉 Gelegen
loopafstand van de Haarlerberg en de Holterberg
De
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omgeving

Ruime comfort
plaatsen!
Op iedere plek:
Water
Vuilwaterafvoer
CAI aansluiting
10 apm
WiFi
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EEN ONVERGETELIJK
VERJAARDAGSFEESTJE

Kom Bie Oons voor een kopje
koffie, een heerlijke lunch
koffie
lunch,
een gezellige borrel of een
diner!
uitgebreid diner
Kijk naar ons aanbod op www.landal.nl/kinderfeestje
Tunnelweg 7f 7448 RV Haarle • Tel. 0548 59 70 50

Brasserie Bie Oons

Verslingerd aan Salland
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Rijssen-Holten

Rijssen-Holten
beleef je samen!
Er is genoeg te ontdekken
Actief. Gezellig. Ondernemend. Maar vooral: prachtig! Met Nationaal Park Sallandse
Heuvelrug & Twents Reggedal in de achtertuin is Rijssen-Holten omringd door groen.
Het gebied kenmerkt zich door het stuwwallandschap aan de westkant en het coulisselandschap
rondom de Regge aan de oostkant. De perfecte plek voor een ontdekkingstocht.
Maar wees gewaarschuwd: je hebt aan één dag niet genoeg om alles zelf te ervaren.
De actieve buitenmens zal snel merken dat
het aanbod in Rijssen-Holten en omgeving
uitgebreid en gevarieerd is. De ene dag met
een pittige klim de Sallandse Heuvelrug
op, de andere dag vanuit de kano of het
fluisterbootje genieten van al het moois rond
de Regge. Er ligt een uitstekend netwerk aan
bewegwijzerde wandelroutes, waarbij je
korte én lange wandelingen naar eigen wens
kunt samenstellen. Of fiets van knooppunt
naar knooppunt. Je kan zelf kiezen hoe ver
je wil fietsen en wat je allemaal wil zien.
Ontdek Rijssen-Holten op je eigen manier.

Modestad van Twente

Heb je je uitgeleefd in de natuur en
genoten van grandioze uitzichten? Strek
je benen en kom tot rust bij één van de
horecagelegenheden in Holten of in het
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stadscentrum van Rijssen. Naast een ruime
keuze aan restaurants, lunchrooms en terrasjes
zijn er in Rijssen lokale winkels in overvloed.
Niet voor niets wordt Rijssen de ‘modestad van
Twente’ genoemd. Bijzondere winkelconcepten
en boetieks vullen hier de winkelstraten. Elke
maandag en zaterdag is er een markt. Lekker
struinen langs kramen met verse (streek)
producten, kleding of sieraden. Je vindt altijd
wat je zoekt. En anders is kijken al leuk genoeg.

Cultuur snuiven

Neem je liever een duik in de geschiedenis of
ben je op zoek naar een snufje cultuur? Erfgoed
genoeg! Neem eens een kijkje bij de Canadese
Begraafplaats, Natuurmuseum Holterberg
of Rijssense Musea. Net buiten Rijssen staat
Pelmolen Ter Horst. De molen is vrijwel dagelijks
open. Wanneer je de molen bij gunstige wind

bezoekt, kun je de olieslagerij volop in werking
zien. De geur van wam lijnzaad komt je bij
binnenkomst tegemoet. Vlak bij de Pelmolen
is de vaste ligplaats van de Enterse Zomp. In de
zomer stap je bij het haventje aan boord van
de Zomp voor een recreatief vaartochtje over
de Regge. Voor kinderen een echte belevenis!
Of maak samen met de (klein)kinderen een
treinritje over het oude smalspoortraject van het
Rijssens Leemspoor waar zo’n 100 jaar geleden
de steenfabrieken hun grondstof op vervoerden.

Overnachten

Er is zoveel te zien en te doen, dat een dagje altijd
te kort is. Blijf een nachtje slapen. Of maak er een
lang weekend van. Er zijn prachtige plekken om te
overnachten. En als dat nog niet genoeg is, kom je
toch een keertje terug. Ga naar visitrijssenholten.nl
voor meer informatie en inspiratie.

Rijssen-Holten

TIP

De wandel- of fiets- en mountainbike
kaart van de Sallandse Heuvelrug is
ideaal om de omgeving te verkennen.
Fiets- en wandelkaarten zijn
verkrijgbaar bij de vijf Tourist Info’s.

Verslingerd aan Salland
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Gemeente Raalte

Van links naar rechts: Harry Oosterhuis, Jan Regelink, Dominique Doedens

Heeten schrijft geschiedenis met Germanenkamer;
qua budget het beste uitje van Salland!

Leuke jongens, die Germanen!
De fietsroute is
onderdeel van De
Slinger van Salland.
Fiets ze allemaal!

Bijna tweeduizend jaar geleden waren de Germanen
vooral een rondtrekkend volk. Als de natuurlijke
hulpbronnen ter plekke waren uitgeput, pakten ze hun
spullen en gingen ze naar een andere, vruchtbare plek.
Maar, ergens in Salland, was een plek zo uitnodigend
dat ze besloten een nederzetting te stichten. Die locatie
kennen we tegenwoordig onder de naam Heeten.

Tip
Reserveer hier een plekje voor een
34
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bezoek aan de Germanenkamer:
www.oervuurijzer.nl

Gemeente Raalte

Nu denk je misschien ‘leuke informatie, maar
wat heb ik er aan?’. Nou, zeker meer dan wat een
mooi begin zou kunnen zijn van het nieuwste
stripboek uit de Asterix & Obelix reeks. Het
dorpje in Salland heeft de wereldgeschiedenis
namelijk op z’n kop gezet. En dat is geen grap!
“Tijdens opgravingen zijn grote hoeveelheden
slakken van ijzererts gevonden. Daaruit blijkt dat
de Germanen in staat waren om ijzer te produceren. En dan heb je toch een temperatuur van minimaal 1150 graden nodig. Terwijl wetenschappers voorheen dachten dat die temperatuur pas
voor het eerst in de middeleeuwen werd bereikt.
Duizend jaar eerder dus!”, roepen Jan Regelink,
Dominique Doedens en Harry Oosterhuis in koor.
De drie mannen maakten deel uit van een groep
Heetenaren die het verhaal van de Germanen
hebben geadopteerd. “Een aantal van ons was
aanwezig bij een lezing van amateurarcheoloog
Bert Terlouw uit Raalte. Hij sprak over zijn
opgravingen bij woningbouwplan De Telgen. En
eindigde met de woorden dat het zo jammer was
dat de vondsten in een depot lagen opgeslagen
en niet te zien waren. Hij vroeg aan het publiek
waarom we er in Heeten niets mee deden. Tot
dat moment hadden we eigenlijk helemaal
niet door hoe bijzonder het allemaal is.”

Geen sukkel op een sokkel

Tijdens één van de briljante wedstrijden, die
de plaatselijke voetbaltrots regelmatig op de
mat legt, werd het plan gesmeed om toch maar
eens te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.
Samen met “vier andere gekken” wisten ze al snel
wat ze niet wilden. “Geen sukkel op een sokkel”,
brengt Doedens fraai onder woorden dat het
verhaal van de Germanen wel meer inhoud
moest krijgen dan alleen een beeld in het dorp.
Qua ruimte waren ze er snel uit. Dat moest toch
echt KulturhusTrefpunt worden. Dé locatie in

het hart van Heeten waar alle geledingen uit de
samenleving bij elkaar komen. Maar, zomaar
een ruimte opofferen voor een belevingsruimte
over de Germanen, dat zat er niet in. “Het is
een multifunctionele ruimte gebleven. Op
bepaalde momenten en op afspraak is het
de Germanenkamer. Op de andere tijden
kunnen de verenigingen er gebruik van maken
en tegelijk genieten van de geschiedenis.”

geschiedenis van Heeten duiken. Maar ook geschikt
voor het Libelle- en Plus Magazine-publiek. “En het
is budgettair gezien het beste uitje van Salland,
want het is allemaal gratis. Overigens is het arrangement uit te breiden met een aangeklede koffietafel, lunch of buffet. Op verzoek worden zelfs e-bikes
geregeld. Dat maakt het bijvoorbeeld bijzonder
geschikt voor een familiereünie of vriendenuitje.”

Wandelen en fietsen

Met een tijdlijn en diverse panelen wordt in de
Germanenkamer heel duidelijk dat de Germanen
niet naar Heeten kwamen om te lanterfanten. In
de omgeving was namelijk veel oer te vinden (ook
wel moerasijzererts genoemd). Voordat het kan
worden gebruikt om ijzer te smeden, moet eerst al
het overbodige spul (slak) er af. Dat werd gedaan
via zogenaamde kuilovens. Het is informatief en
educatief, maar de jeugd wordt ook uitgedaagd
om er interactief mee bezig te zijn. “Het draait
om beleving en daarom is met het boek ‘de
Legende van Heeten’ een inspirerend verhaal uit
die tijd verschenen. Juist voor kinderen erg leuk.
En is een archeologisch lespakket ontwikkeld
voor de basisscholen in de gemeente Raalte.”

De drie woordvoerders steken hun trots niet onder stoelen of banken. “We hebben een pareltje
toegevoegd!” Aan Heeten? “Nee, aan Salland!
Zoiets moet je niet alleen op Heetens niveau
laten zien.” Tegelijk zijn ze ook realistisch. Dat
een bezoek aan de Germanenkamer misschien
niet veel langer dan een half uur gaat duren. Daar
hebben ze dus meteen op geanticipeerd door
er een wandel- en fietsroute aan te koppelen.
Tijdens de wandelroute van 3,5 kilometer of de
fietstocht van 35 kilometer door de prachtige omgeving kun je op jacht naar oer! Waarmee je stap
voor stap verder in het Germaanse verhaal wordt
gesleurd. Alle ingrediënten zijn aanwezig om je
een ochtend of middag in Heeten te vermaken.
Het is eigenlijk het ideale gezinsuitje. Geschikt
voor kinderen die op een speelse manier in de

Oer, vuur, ijzer

Scan de
QR-code voor
de fietsroute

Wethouder Jacques
van Loevezijn van de
gemeente Raalte:

“Door dergelijke projecten word je bewuster
van de lokale geschiedenis. Ik woon zelf
al jaren in Heeten en het is prachtig om
te zien dat met dank aan de vrijwilligers
de historie letterlijk naar de oppervlakte
is gekomen en in beeld is gebracht.”

Verslingerd aan Salland
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Olst-Wijhe

Olst-Wijhe

Hier stroomt de IJssel... en zóveel meer!
Landschap vol beweging, plek vol verhalen. Dat 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, uitgestrekte
landgoederen en bruisende dorpskernen.
Omringd door eindeloze natuur en
ongekende ruimte. Het zijn de gezicht en
vergezichten van Olst-Wijhe. Hier is het
buitengewoon genieten, hier wil je zijn!
Olst en Wijhe zijn IJsselhaltes tussen
de Hanzesteden Deventer en Zwolle.
Hier stroomt de IJssel. Gastvrijheid en
gemoedelijkheid stromen hier ook. Net als

Natuurlijk Olst

Tussen Hanzesteden Zwolle en Deventer,
midden in het 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. Dat is typisch Olst.
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historie en verhalen. En het mooiste is: je beleeft
het allemaal, lekker op de fiets of heerlijk op je
wandel- en winkelschoenen. Fietsen, wandelen,
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 restaurantjes,
streekwinkels en andere lokale verrassingen.
Hier stroomt de IJssel en zóveel meer…

Gastvrij Wijhe

Dag grote stad, hallo groen dorp aan
het water. Wijhe is de plek waar je er
even helemaal tussenuit bent. Ervaar de
rust van het gemoedelijke boerenleven,
geniet van het gezellige dorpshart. Weg
van huis en helemaal thuis; dat is Wijhe!

Wandelroute
Olst-Wijhe
Ben je een fanatiek wandelaar, dan
is het zeker de moeite waard om de
wandelroute Olst-Wijhe te lopen. Deze
route van 25 km neemt je mee langs
landgoederen, de rivier de IJssel, het
Sallandse coulissenlanschap, groene
bossen, de gezellige centra van Olst
en Wijhe, het prachtige natuurgebied
de Duursche Waarden en de idyllische
buurschappen. Scan de QR-code om
de wandelroute te downloaden.

Olst-Wijhe

Hoe Wijhe een
rol speelde
in de bevrijding
van Nederland
In november 1813 streken zo’n 300 à 400
Russische soldaten neer in Wijhe met als
doel Deventer te omsingelen waar de Franse
soldaten zaten. In een paar maanden tijd
bouwden ze tussen Olst en Wijhe een brug
van lokale schepen op de plek waar nu het
Kozakkenveer vaart. De naam van dit pontje
verwijst naar deze Russische soldaten, want
hun geuzennaam was ‘kozakken’. De Fransen
in Deventer werden door de Russen verrast.
De Russen konden hen dankzij de schipbrug
aan twee kanten van de IJssel omsingelen.
Na Deventer in handen te hebben genomen
stoomden de Russen door naar Amsterdam.
In 1813 waren de Fransen verdreven uit
Nederland en werd Willem I de koning.
Benieuwd naar het hele verhaal? Kijk dan op
www.verslingerdaansalland.nl/kozakken

Dit moet je doen in Olst-Wijhe

1

Bezoek Infocentrum IJssel den Nul en maak een
wandeling door de Duursche Waarden.

2

Fiets de route ‘Het geheim van de IJssel in oorlog
en vrede’. Zie pag. 58 voor meer informatie.

3

Geniet van de karakteristieke landgoederen die de
gemeente rijk is. Landgoed de Gelder, Landgoed de Haere,
Spijkerbosch, Kasteel het Nijenhuis en Landgoed Hoenlo
zijn indrukwekkende plekken om te wandelen of fietsen.

4
5

Ontdek het geheim van de IJssellinie.

6

Bekijk Olst-Wijhe vanaf het water door de pontjes ‘Het
Kozakkenveer’, ‘Wijhese Veer’ of ‘Olsterveer’ te pakken.

Ga shoppen of een terrasje pakken in de gezellige
dorpscentra van Olst en Wijhe.

Kijk voor meer informatie over Olst-Wijhe op
www.verslingerdaansalland.nl/olst-wijhe
Wil je met de gastvrije ondernemers kennis maken kijk dan op:
www.hierstroomtdeijssel.nl
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Deventer

Betoverd door historie,
verrast door hippe hotspots

Verslingerd
aan Salland
Wandelen in
Hanzestad Deventer

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

1

Ruim 1000
monumenten

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
dagelijks met een stadsgids op pad.
Deze wandeling, met gidsen van het
Gilde Deventer, duurt circa 1,5 uur.
Data en tijdstip
stadswandeling 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
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2

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

3

Heerlijk eten
en drinken

In Deventer zijn vele uitstekende
restaurants en lunchrooms te vinden.
Bovendien vind je er diverse gezellige
pleinen 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.

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.

Deventer

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

Bierliefhebber? Dan is een bezoek
aan DAVO Bieren Stadsbrouwerij
aan te raden. Hier kun je tientallen
verschillende bieren proeven en
er worden rondleidingen gegeven
door de brouwerij. Uiteraard zijn
er nog veel meer leuke horecatips.
Kijk voor een overzicht op
www.deventer.info

4

Maak 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

5

Fietstocht
met Gildegids

De ligging van Deventer op de
overgang van Salland richting de
Veluwe, de Achterhoek, Twente

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
2022 ons brengt, hopelijk kunnen
we weer fijn genieten van deze
mooie evenementen dit jaar.

De ligging
aan de IJssel

Deventer is gelegen aan de mooiste rivier van Nederland: de IJssel. De bijzondere ligging biedt volop mogelijkheden
voor een dagje recreëren aan het water.
Vaar met het voetveer naar de overzijde
van de IJssel, plof neer op het Stadsstrand en geniet van de gerechten bij
Meadow, of loop vanuit het Stadsstrand
naar de bijzondere houtzaagmolen de
Bolwerksmolen. Na dit bezoek maak je
een wandeling over Landgoed ’t Schol
of door de Ossenwaard middels één van
de bewegwijzerde Hazepadwandelingen. Flaneer ook eens door het oudste
stadswandelpark van Nederland: het
Worpplantsoen. Tijdens het zomerseizoen is het park vaak decor voor
tal van activiteiten en evenementen.
Strijk neer in de serre of op het terras
van het 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.

6

7

8

Kindvriendelijk

9

Ruim aanbod aan
overnachtingsmogelijkheden

TIP: bezoek het
ommeland van de
stad Deventer!
Rondom de stad Deventer liggen
karakteristieke dorpen waar je
vriendelijk gegroet wordt door de
bewoners. Dorpen die omringd zijn
door bossen, landgoederen en het
Sallandse coulisselandschap. Van
waaruit je prachtige wandel- en
fietsroutes start. En waar je plaats
neemt op een bankje of terras en geniet
van de rust en van de vergezichten.
Combineer een bezoek aan de stad met
een bezoek aan deze dorpen en geniet
van het beste van beide werelden!

Ook voor kinderen is er in Deventer
veel te beleven. Een interessante
speurtocht door het monumentale
Bergkwartier, lekker spelen in
de natuur bij natuurspeelplaats
Woeste Willem aan de oevers van de
IJssel, in de zomermaanden 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.

Wie Deventer echt wil beleven, blijft
gewoon een nachtje slapen! Er is een
ruim aanbod aan overnachtingmogelijkheden, van knus familiehotel tot
viersterren accommodatie en van bed
& breakfast tot een huisje voor jezelf.

Tip

Voor groepen, van klein tot groot,
is het mogelijk een eigen stadsgids
te reserveren op iedere gewenste
dag en ieder gewenst tijdstip.
Voor meer informatie:
www.deventer.info/groepen
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Luttenberg

Ontdekkingsreis rond de berg,
Raak verslingerd aan Luttenberg

Parel van Salland
Ga mee naar Luttenberg, waar “busje komt zo” bedacht werd. De parel van Salland. Je ziet meteen waar het dorp
zijn naam aan heeft te danken: de berg. Onderdeel van Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal.
Een zandrug uit de laatste ijstijd, 31 meter hoog. Nu een prachtig wandelgebied waar je onderweg verrassende
zaken tegenkomt. Startpunt bij Elckerlyc, gemeenschapscentrum en kloppend hart van Luttenberg.
Je loopt langs de Corneliuskerk, die altijd openstaat om even een stiltemomentje te pakken…

Tip

Verken Luttenberg
per fiets of te voet
Gemeenschapscentrum Elckerlyc in het
centrum van Luttenberg is het startpunt van
diverse wandel- en fietsroutes in en rondom
Luttenberg. Je kunt hier je auto parkeren.
En in het gemeenschapscentrum vind je
fiets- en wandelkaarten en een informatiezuil.

Benieuwd naar
alles wat Luttenberg
te bieden heeft?

Kijk op www.leukluttenberg.nl.
Op deze pagina kun je wandel- en
fietsroutes downloaden, bekijken welke
activiteiten er worden georganiseerd en
kennis maken met de ondernemers.

40

Verslingerd aan Salland

Wandelroute
'rondom de berg'

Een stuk middeleeuwse weg met bijzondere
inheemse planten, via de speelweide over naar
de beweegroute, waar je wordt uitgedaagd om
je spieren los te maken; klimmen, klauteren,
balanceren en zwaaien! Een bijzondere
spirituele plek is het Labyrint, gelegen op
een knooppunt van positieve krachten: de
leylijnen. Volg de route naar het middelpunt,
ervaar de stilte om je heen en in jezelf.

Van Amfitheater
tot Mariakapel

Huur een fiets bij ATL2wielers of ga naar E-chopperverhuur Salland en verken het Pastoorsbos. Je
ziet amfitheater Het Lommerrijk en de schaapskooi en komt langs het Kerkenlaentie, een groene
weide midden in het dorp. Bij buurtsuper COOP
even iets halen voor onderweg, want je bent nog
lang niet uitgekeken! Over het processie-pad door
het Rijke Roomse Leven van vroeger tijden; de
unieke Lourdesgrot met eeuwigdurende verlichting, de Mariakapel, de handgesmede hekken en
de ontroerende Laurentiuskapel op het kerkhof.

Luttenberg

Slaap lekker!
Ervaar Sallandse
gastvrijheid

Sallandse gastvrijheid: café-zaal
Spoolder of café De Schoenmaker
staan voor je klaar met een natje
en een droogje, een prima lunch
of een smakelijk diner.

Oog in oog met
De Nachtwacht

En dan een bijzondere combi: ambacht
ontmoet kunst. Entertainer Martin
Dijkman, Nederlands kampioen
klompenmaken, neemt je met veel
humor mee in zijn verhaal van klompen
tot aan de Nachtwacht en in zijn
leuke winkeltje kom je ogen te kort
en vind je altijd een aandenken.

Herkomst van eten

Ook interessant om te bezoeken: De
Laarman; een hedendaags museum
over cultuur, voedsel en landschap.
Waar komt je eten vandaan, wie
maakt dat en wat is de duurzame
toekomst? Een complete smederij, zelf
kaarsen maken, een robot timmeren,
workshops voor de hele familie!

Een nachtje blijven slapen?
Keuze genoeg! Dat kan in de
gezellige groepsaccommodatie
met restaurant De Boerschop,
prachtig gelegen aan de flank
van de berg. Borrelen rond de
open haard, heerlijk eten, daarna
lekker onder de wol in sfeervolle
bijgebouwen. Of boek bij 5-sterren
Vakantiepark De Luttenberg,
van kamperen tot glamping,
met alles wat daar bij hoort!
Recreatiebedrijf de Huttert
biedt een ruime camping
voor tent, camper of caravan,
appartementen, een B&B én een
knusse theeschenkerij, fietsroutes
en -arrangementen. Een sportieve
of yogaworkshop volgen kan
bij Top Fit Salland. Of neem
een duik in zwembad ’t Siel.
Prachtige slaapplekken, kiezen
maar! B&B ’het Spijkerhuys’ in de
mooiste boerderij van Salland. Luxe
vind je bij B&B ’het Zwaluwnest’
en B&B ‘de Oude Sallandse Trap’ is
omgeven door een fantastische tuin.
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Beleven, leren en doen

op de boerderij!

Workshops
Open dagen
Streekmarkten
Boerderij winkels
Zomeractiviteiten
Groepsactiviteiten
Boerderij educatie
Tour de Sallandse Boer
Fiets- en wandeltochten
Expeditie Salland Boert en Eet Bewust

Volg ons via

Sallandse boeren en telers

ZETTEN HUN (STAL)DEUREN OPEN
www.sallandboerteneetbewust.nl
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Agro

Asperges van ’t land,
ijs van de boerderij,
ambachtelijk gemaakt brood

Verslingerd
aan Salland
Goeds van eigen bodem
Verslingerd aan Salland
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Agro

...

Puur Genieten
Noem het puur, noem het genieten. In Salland noemen we het puur genieten.
Streekproducten op elke hoek, bij elke boer, in ieder dorp.
De smaak van Salland. Eens geproefd, altijd verslingerd.

Haal verse producten
bij onze boerderijwinkels

Naast de heerlijke streekproducten, bezit
Salland vele boerderijwinkels. De allereerste
winkel is in 2004 geïntroduceerd. Inmiddels
hebben meerdere boerderijen een winkel
geopend op hun terrein. Hier kan je terecht voor
eieren, zuivel, groente, fruit en vlees. Koop je de
producten direct bij de boer? Dan kan je met
eigen ogen zien hoe het product tot stand is
gekomen! Bij het zelf afhalen van de producten
bij de boer draag je jouw steentje bij aan de
vermindering van verpakkingsmateriaal en
hoeven er niet onnodige kilometers gemaakt te
worden voordat het eten bij jou op tafel belandt.

tip!
Steeds meer boeren verkopen tegenwoordig
hun eigen producten. Ga onderweg op
zoek naar een eierenautomaat of een
melktap, vers van de pers!
Scan de QR-code voor
een overzicht van de
smaakmakers in Salland.
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Salland Aspergeland

Asperges worden ook wel ‘het Witte
goud’ genoemd. De regio beschikt over
een zeer lichte zandgrond met diep
grondwater. Het hele jaar door zijn de
telers van de asperges vol passie aan het
werk om de beste asperges van Nederland te telen. Van april t/m half juni kun
je bij hen terecht om asperges te kopen.
Restaurants bieden aspergegerechten
aan, er worden aspergefietsroutes uitgezet en er vinden smaakevenementen
en open dagen bij aspergetelers plaats.
Alles over asperges in Salland vind je op
www.sallandaspergeland.nl

Smaakvolle routes

1

Aspergefietsroutes
Raalte en Deventer

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

2

Smaakfietsroute
Sallandse Heuvelrug

De Smaakfietsroute Sallandse Heuvelrug is
een nieuwe fietsroute, een ronde van ruim
70 kilometer over de Sallandse Heuvelrug en
het aangrenzende Reggedal. De culinaire route
voert je niet alleen door prachtige natuur,
maar ook door dorpen als Hellendoorn en
Nijverdal. Voor de complete route heb je een
hele dag nodig, zeker als je nog eens ergens
wilt stoppen: om streekproducten te proeven
en te kopen of om een terrasje te pikken.
www.slingervansalland.nl

3

Fiets de
Boerenkrachtroute

Zie volgende pagina voor uitgebreide
informatie over deze route.

Agro

Salland ‘Boert en Eet Bewust’

Salland Boert en Eet Bewust is een interessant concept. Het verbindt boeren en
tuinders met de samenleving. Dit bijzondere project is gestart in 2017, hierbij werken
boeren en tuinders samen met lokale landwinkels, restaurants en recreatie. Het
doel is om met elkaar in gesprek te gaan en geïnteresseerden een kijkje te geven in
de bedrijfsvoering. Het project is niet alleen interessant voor de lokale bevolking,
maar vooral voor de toeristen en vakantiegangers. Ga bijvoorbeeld langs bij een
akkerbouwer, fruitteler, melkveehouder, geitenhouder of een ander soort bedrijf.
Tijdens het bezoek aan de boerderij leer je meer over
werken op het platteland en de herkomst van voedsel.
Je herkent de partners van Salland Boert en Eet Bewust
aan dit logo. www.sallandboerteneetbewust.nl

Smaakvolle en educatieve
arrangementen
1 Expeditie Salland Boert en Eet Bewust
Op geheel eigen wijze het boerenleven van vandaag de dag
beleven? Dat kan! Met Expeditie Salland Boert en Eet Bewust ga je
een ochtend of middag op pad en bezoek je twee boerderijen. Aan
de hand van een leuke opdracht maak je kennis met de dieren of
het product dat op de boerderij tot stand komt. Uiteraard is er ook
tijd om uitgebreid te genieten van de boeren (smul)box die je mee
krijgt. De Expeditie is de ultieme boerenbeleving voor jong en oud!
www.sallandboerteneetbewust.nl/expeditie

2

Toer de Sallandse Boer

3

Meat the farmer

Maak een smaakvolle TOUR, slingerend door Salland,
naar jouw favoriete BOER en geniet van de gastvrije horeca
in Olst-Wijhe. Rijdend, wandelend of zelfs steppend, al
slingerend door een prachtig deel van het Sallandse landschap,
beleef je een smaakvolle ervaring van “boer tot bord”.
www.sallandboerteneetbewust.nl/bezoek-de-boer

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 De 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.

Bezoek een
museumboerderij
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

TIP! streekmuseum
Averlo-FrieswijkSchalkhaar
Dit nieuwe museum is een plek voor cultuur,
ontmoeting en educatie. In het streekmuseum,
gevestigd in Schalkhaar nabij Deventer, vind je:
• Een landbouwminiaturenmuseum
met meer dan 1500 miniaturen.
• Een bonte verzameling van
eigenaardigheden uit Salland.
• Het Dorpsarchief Schalkhaar.
• Filmcollectie streekbeelden die Dhr. Sonnenberg
jarenlang maakte in en rond Schalkhaar.
Het nieuwe museum is bovendien een toeristisch
Rustpunt waar je lekker wat kunt eten en drinken en
een goed vertrekpunt voor wandel- en fietsroutes in
de omgeving. Adres: Frieswijkerweg 7 in Schalkhaar.

Overnachten
bij de boer
Overnachten op het boerenerf wordt steeds populairder. Wakker worden met de opkomende zon, de
dauw op het gras, het geluid van de koeien en vogels,
de geur van bomen en planten en een uitzicht op een
weids landschap. Salland heeft alles in zich voor een
fantastische vakantie. In Salland boek je en overnachting bij verschillende boeren- en minicampings. Een
boerencamping is niet alleen romantisch, maar vooral
een goede kennismaking met het leven op de boerderij. Als je geluk hebt kun je zelfs een dagje meelopen
met de boer. Ervaar het boerenleven van dichtbij!
Verslingerd aan Salland
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Boerenkracht Route
Maak kennis met het Sallandse
landleven en kom thuis bij de boer
De Boerenkracht route, onderdeel van de Slinger van Salland, neemt je mee langs bijzondere en verrassende
agrobedrijven. Kom in gesprek en ervaar de passie van de Sallandse boeren met hun nuchtere levenswijze en gastvrije
houding, en proef de streekproducten. Kom fietsen en raak net zo verslingerd aan het Sallandse boerenleven als wij!

Sallandse arrangementen
Recreatiebedrijf de Maathoeve

Sallandse Picknickbox en het boerenverstandspel
Voor de start van de Agroslinger kun je een picknickbox of smulbox met
heerlijke Sallandse producten bestellen voor 4 personen vanaf € 22,50.
Deze kun je onderweg oppikken bij recreatiebedrijf de Maathoeve. De
picknick mag je ook bij de Maathoeve nuttigen in het bos en ondertussen
het gratis boerenverstandspel spelen; vraag in de streekwinkel om
de quizvragen. Na het fietsen lekkere trek? Bestel dan de Sallandse
smulpan! Als je start bij Maathoeve, neem je deze lekker mee op het
eindpunt van de fietstocht. Stekker in het stopcontact en smullen maar!
Kijk voor een sfeerimpressie op www.maathoeve.nl/catering

Dijkman Klompenatelier

Arrangement Ambacht ontmoet kunst
Klompen maken suf ? Echt niet! Treed binnen in de wondere wereld
van Dijkman Klompen Atelier. Woon de voorstelling bij van een 800
jaar oud ambacht, dat met de nodige portie humor levend wordt
gehouden. En bewonder “De Nachtwacht” van Rembrandt gemaakt
van 30.000 klompjes, een project waaraan 3 jaar is gewerkt.
Het arrangement is inclusief:
• Demonstratie ambacht klompen maken
• Uitleg klompenmozaïek
• Koffie en klompenkoekje
• Sleutelhanger met Salland
Kosten € 9,50 per persoon.
Kijk voor meer info op www.klompen.nl

Lekker slapen in Salland
Wie Salland echt wil beleven, blijft gewoon een nachtje of langer
slapen! Wakker worden met de opkomende zon, de dauw op het gras,
het geluid van de koeien en vogels, de geur van bomen en planten en
een uitzicht op een weids landschap. Of blijf slapen in het gastvrije en
gezellige dorp Raalte. 5 tips voor overnachtingslocaties aan de route:
Vakantiepark De Luttenberg, www.luttenberg.nl
Groepshotel De Maathoeve, www.maathoeve.nl
Vakantiepark Sallandshoeve, www.sallandshoeve.nl
B&B De Aarnink, www.deaarnink.nl
Hotel De Zwaan, www.hotelraalte.nl
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Museum de Laarman

Workshop kaarsenmaken incl. museumbezoek
Maak zelf een dubbele kaars in je favoriete kleur.
Tijdens de schoolvakanties:
iedere dinsdag en donderdag 10.30 en 13.30 uur
• Volwassenen € 8,00
• Kinderen 4 t/m 12 jaar € 5,50
Aanmelden is noodzakelijk, vol is vol.
0572 301 288 of activiteiten@delaarman.nl
Kijk voor meer info op www.delaarman.nl

Hotel de Zwaan

3-daags Salland arrangement
Maak een stevige wandeling of ﬁetstocht over de Holterberg. Kom lekker
uitwaaien in het afwisselende waterlandschap langs de IJssel. Of maak
kennis met de historische Hanzesteden Deventer en Zwolle, de pittoreske
dorpen, fraaie boerderijen of prachtige landgoederen. Wilt u Salland
echt ontdekken? Boek het 3-daags Salland Arrangement. Dit is inclusief:
• 2 overnachtingen in een Small Comfort Room
• 2 keer uitgebreid ontbijtbuffet
• 2 avonden een culinair 4-gangen diner
• Onbeperkt gebruik van het verwarmde 30°C
binnenzwembad en Turks stoombad.
• Parkeren voor het hotel in het centrum.
Kijk voor meer info op www.hotelraalte.nl

Boerenkracht
verbindt Salland
Salland is een échte agrarische ondernemende regio. Hier worden de beroemde
gele giertanks gemaakt en groene toplaarzen, luxe paardenvrachtwagens, kwaliteit
veevoer, innovatieve biobased producten.
Maar we hebben ook kleinere innovatieve
boerenbedrijven. De boerenkracht fiets
slinger neemt je mee langs die bijzondere
en verrassende agrobedrijven. Kom in gesprek en ervaar de passie van de Sallandse
boeren met hun nuchtere levenswijze en
gastvrije houding. Maak kennis met onze
streekproducten. Door de streek te proeven
en te beleven raak jij vast net zo verslingerd
aan het Sallandse boerenleven als wij!

De Route: 66 km
Start bij knooppunt 29 in het centrum
van Luttenberg, op de hoek van de
Butzelaarstraat en de Harmelinkstraat.
Maar je kunt de route natuurlijk bij elk
genoemd knooppunt of bedrijf beginnen.
Je kunt de route inkorten. Voor een oostelijke
lus (Luttenberg-Haarle-Mariënheem) afkorten
via de knp 45-39-52-37. De totale route wordt
dan 34 km. Voor een westelijke lus (HeetenRaalte-Mariënheem) afkorten via de knp
37-52-39-45. De totale route wordt dan 45 km.
29 33 6 10 2

16 56 5 59 51 45

34 58 95 97 89 79 70 94 92 93
90 91 48 47 50 73 53 37 30 29

Gebruikte afkortingen:
RA = Rechtsaf
LA = Linksaf
RD = Rechtdoor
RI = Richting
knp = fietsknooppunt
De Boerenkracht route is op
verschillende manieren te beleven:

Download
hier de
route

• Start op elk gewenst knooppunt of
bij een ondernemer op de route en
fiets het rondje in 1 of 2 etappes.
• Als je het rondje in 2 etappes wilt
fietsen, hebben we overnachtingstips
op de route geselecteerd.
• Voor extra beleving kun je het
Boerenkracht spel spelen. Vraag naar
de mogelijkheden bij Klompenatelier
Dijkman (1) of bij De Maathoeve (8).

Verslingerd aan Salland
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Interview

Hendrik Jan Bökkers

‘’Thuis komen en thuis voelen,
dat is Salland voor mij’’
Ie kunt oaveral hengoan, maar bint pas weer thuus a’j bie Zwolle de Iessel passeert. Een citaat uit het
nummer Noabers van de Sallandse band Bökkers. Dit is precies hoe Hendrik Jan Bökkers, zanger van de
gelijknamige band Bökkers, zich voelt als hij aan Salland denkt. In gesprek met het Sallandse geluid in
het tv-programma Beste Zangers praten we over de liefde voor Salland, voor geschiedenis en muziek.

An disse kant van
de Iessel, doar
steet mien huus

Hendrik Jan is woonachtig in het hart van Salland.
Tussen de dorpen Heino en Raalte. Hier heerst er
rust. Bossen en uitgestrekte weilanden kleuren
het landschap. Af en toe hoor je in de verte het
geluid van een tractor. Maar meer nog is het
gezang van de vogels hoorbaar. Ver weg van alles
en iedereen staat hier zijn boerderij. De boerderij
in combinatie met het landschap erom heen.
Sallandser dan dit kan het niet. ‘’Een aantal jaar
geleden kocht ik deze 17e-eeuws boerderij. Ik heb
het zelf verbouwd.’’ Al lopende door zijn boerderij
vertelt hij vol trots over de geschiedenis van deze
boerderij. ‘’Nu is dit onze huiskamer. Maar vroeger
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stonden hier koeien te eten. En zie je die boom
daar, die staat er al honderden jaren.’’ Wanneer je
door het huis loopt proef je de geschiedenis. ‘’Ik
heb de oude elementen zoals balken en deuren
bewaard. Dat geeft deze boerderij karakter.’’

De Sallander is
een prettig mens

Hendrik Jan is een geboren en getogen
Sallander. Een paar keer verliet hij Salland voor
een ander. Maar altijd was er die drang om
terug te keren naar zijn geboortegrond. "Ik ging
studeren in Tilburg. Daar kwam ik er voor het
eerst achter dat ik Salland miste. Al snel kreeg
ik heimwee en belde ik mijn moeder. "Zelfs de
putdeksels zijn mooier in Salland!" riep ik door

de telefoon. De Dijk zingt een man weet past wij
hij mist, als ze er niet is. Én dat heb ik bij Salland.
Heel lastig om te duiden wat ik dan mis, dat
merk je pas als je er niet bent. Als ik vanuit een
optreden naar huis rijd en hier kom dan voelt
dat echt als thuis komen. Hier vind ik mijn rust.
Dat ligt aan het karakter hier. Het karakter van
het landschap en van de mensen. De Sallander
is een heel prettig mens." Om dit uit te leggen
komt Hendrik Jan met een voorbeeld. ‘’In
Tilburg reed je door smalle straatjes en elke keer
was het gescheld en gedoe. Niemand wachtte
op elkaar. Dat gaat in Salland heel anders. We
krijgen ruzie, omdat we op elkaar wachten in
zo’n situatie. Ga jij maar voor. Nee ga jij maar
voor. Dat rustige hebben we van vroeger uit,"

Interview

denkt Hendrik Jan. ‘’Van oorsprong zijn we
keuterboertjes. Die waren zelfvoorzienend
en heel erg van ‘we redden ons wel’. En dat
kenmerkt de Sallander nog steeds. En we staan
voor elkaar klaar als het moet. Naoberschap
wordt dat in het Oosten ook wel genoemd.’’

De taal van de
Nedersaksen

Zijn opmerkingen over de keuterboeren komt
niet uit de lucht vallen. Hendrik Jan heeft een
passie voor geschiedenis. ‘’Dit komt door mijn
docent geschiedenis. Die vertelde hele toffe
verhalen.’’ Één van die verhalen ging over de
Nedersaksische taal. Een taal waarin de band
Bökkers zingt. ‘’Het zingen in het Nedersaksisch
draagt bij aan het gevoel van authenticiteit. Het
is een taal waar ik mee ben opgegroeid. Waarin
ik mijn gevoel het beste kan uiten.’’ Hendrik Jan
gebruikt bewust het woord dialect niet als hij het
heeft over Nedersaksisch. ‘’Het Nedersaksisch is
sinds 2018 een officiële taal met 7 hoofdvarianten
waaronder het Sallands, maar bijvoorbeeld
ook het Gronings.’’ De Nedersaksische cultuur,
taal en geschiedenis interesseerde hem zo
dat hij een curriculum Nedersaksisch heeft
ontwikkeld voor de IJsselacademie. Daarnaast is
hij presentator van de podcast de Nedersaksen.
En zanger van de band Bökkers die met twee
nummers in het Nedersaksisch in de top 2000
staat. Maar een voorvechter voor de regio Salland
of de taal wil hij zich niet noemen. ‘’Het is nooit
een doel geweest om de taal of Salland op

de kaart te zetten. Het is een logisch gevolg
van het succes van de band Bökkers dat we
nu ambassadeurs voor Salland zijn. Maar
uiteraard zijn we hier heel erg trots op!’’

Beste Zangers
in het Sallands

Het succes van Bökkers bleef niet onopgemerkt.
Hij werd vorig jaar benaderd voor het
programma Beste Zangers van Nederland. In dit
programma vertaalde hij nummers van collega’s
naar het Sallands. ‘’Het is een ongelofelijke eer
om aan dit programma mee te mogen doen
en een mooie waardering voor de streektaal.’’
Veel gehoorde reactie naar aanleiding van zijn
deelname was; goh, je kunt meer dan alleen
schreeuwen. Geen gekke reactie. Door de jaren
heen heeft hij honderden optredens gegeven
in tentfeesten in Oost-Nederland. ‘’Tentfeesten
zijn het mooiste wat er is. De energie die je
voelt in een tent, het feestgedruis, mensen
die er met elkaar een groot feest van maken.
Dat is heel tof!’’ Maar de band Bökkers is meer
dan een rockband die in tentfeesten speelt. De
band speelt nu ook in theaters. ‘’Het spelen in
een theater is intiemer. Je kunt meer gevoel
leggen in je teksten en de teksten komen beter
tot hun recht. Bij tentfeesten gaat het meer
om de melodie en verstaat niemand wat je
zegt.’’ En toch blijf hij tentfeesten het mooiste
vinden. ‘’Ik heb met mijn platenlabel dan ook
de afspraak dat er minimaal 40 tentfeesten
per jaar worden geboekt. Mocht het weer

Benieuwd naar het Salland
gevoel van Bökkers?
Scan de QR-code en luister
naar het nummer Noabers.

mogen, bezoek dan zeker eens een tentfeest
in Salland!’’ Wanneer je naar de nummers van
Bökkers luistert, dan zie je veel verwijzingen
naar de regio Salland. ‘’Bijna alle nummers
schrijf ik in of rondom mijn boerderij. Vaak
komt de inspiratie tijdens een boswandeling
met de hond. Of tijdens het hakken van hout
voor de open haard. Als het even kan ben
ik thuis. Hier voel ik me ontspannen. Als ik
hier ben, dan hoef ik nergens meer heen.’’

‘’Salland heeft alles’’

Aan het eind van het interview vragen we
Hendrik Jan wat je in Salland moet doen.
‘’Zoek de rust op. Al is dat niet heel moeilijk,
aangezien de rust in Salland altijd dichtbij
is. Daarnaast zijn de Hanzesteden Deventer
en Zwolle heel tof. Vroeger waren dit de
belangrijkste handelssteden van Nederland.
En die historie zie je overal terug. Als ik
er zo over nadenk: we hebben alles hier.
Minstens zoveel als in de Randstad. Zowel op
cultureel als op economisch gebied en het
aanbieden van onderwijs. Ja, Salland heeft
alles en je krijgt er onze gemoedelijkheid
en weilanden bij. Geweldig toch!’’
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Kinderpret

Speelplezier in Salland
Ga erop uit met de kinderen! Salland heeft diverse activiteiten en
excursies te bieden. Knuffel met de dieren op de kinderboerderij, beleef
het speelplezier in het speelbos of ga op avontuur in een pretpark. We
hebben de leukste activiteiten voor het gezin voor je op een rijtje gezet.

Kinderboerderijen

Kinderboerderij Dondertman
www.kbdondertman.nl
Speel- en recreatieboerderij De Flierefluiter
www.flierefluiterraalte.nl
De Ulebelt
www.ulebelt.nl
Aan ‘t Zandeinde kijk-, doe- en zorgboerderij
www.zandeinde.nl
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Binnenspeeltuinen

Speel- en recreatieboerderij De Flierefluiter
www.flierefluiterraalte.nl
Ballorig Nijverdal en Wijhe
www.ballorig.nl

Speelbossen

Bos van Daantje Das
www.museumholterberg.nl
Speelbos Sallandse Heuvelrug
www.sallandseheuvelrug.nl
Speelnatuur OERR
www.natuurmonumenten.nl
Cool Nature Hellendoorn
www.coolnature.nl

Kinderpret

Wandelroutes
voor kinderen

Hanzespeurtocht Deventer
www.deventer.info
Ontdek het verhaal van de Heks van Lettele
www.heksvanlettele.nl
Het Germaanse verleden
www.oervuurijzer.nl
Kinderroute Wout de Wolf
www.natuurmonumenten.nl
Het geheim van de oude Herberg
www.herbergdepas.nl

Kamperen
Op zoek naar een
camping waar
je kinderen zich
vermaken en jij zelf
ook? Scan de QR-code.

restaurants
Restaurants waar jij en je kinderen
genieten van heerlijk eten en je kinderen
zich niet vervelen? Die zijn er in Salland.
Terwijl jij lekker eet,
spelen je kinderen
in de speeltuin. Scan
de QR-code voor de
leuke restaurants
voor kinderen.

Pretparken

Avonturenpark Hellendoorn
www.avonturenpark.nl
Dinoland Zwolle
www.dinoland.nl

Zwembaden

Zwembad de Looermark
www.looermark.nl
De Scheg Deventer
www.sportbedrijfdeventer.nl
Zwembad Tijenraan
www.sportbedrijfraalte.nl
Zwembad de Tippe
www.sportbedrijfraalte.nl
Het Ravijn
www.hetravijn.nl
Zwembad de Welters
www.zwembaddewelters.nl
Openlucht Zwembad de Oase
www.zwembadheetenoase.nl
Borgelerbad Deventer
www.sportbedrijfdeventer.nl
Zwembad de Koerbelt
zwembad.rijssen-holten.nl

Spelend leren

Sterrenwacht Nijverdal
www.sallandseheuvelrug.nl
Natuurmuseum Holterberg
www.natuurmuseumholterberg.nl
Speelgoedmuseum Deventer
www.hetspeelgoedmuseum.nl
Landbouwmuseum de Laarman
www.delaarman.nl
Expeditie Salland Boert en Eet Bewust
www.sallandboerteneetbewust.nl
Klompenatelier Dijkman
www.klompen.nl

Actief

Multiactiviteitencentrum Pitch & Putt Bussloo
www.pitchputtbussloo.nl
De Wilgenweard
www.wilgenweard.nl
Sportbedrijf Deventer
www.sportbedrijfdeventer.nl
Recreatiebedrijf De Maathoeve
www.maathoeve.nl
Verslingerd aan Salland
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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

www.gastenboerderijkosman.nl

Welkom bij
IJssellandschap
Stichting IJssellandschap beheert, ontwikkelt en
beschermt sinds 1267 land, landgoederen, boerderijen
en huizen rondom Deventer. Het IJssellandschap van
nu is onlosmakelijk verbonden met het verleden.

Gastenboerderij Kosman

Een verleden dat tevens de inspiratiebron is voor
de toekomst, waarin we ruimte creëren voor
innovatie gericht op natuur, duurzame landbouw,
ondernemerschap en recreatie.

NATUUR CAMPING EN NATUURKAMPEERTERREIN

De Vrolijk

www.ijssellandschap.nl

Onze bossen, natuurgebieden én onze
partners bieden veel ruimte voor een
heerlijk verblijf in het IJssellandschap

Schone slaapste

wandel-, fiets- en mountainbikeroutes
boerderijbezoek I excursies & evenementen
horeca & overnachten I kinderactiviteiten
(natuur)kamperen

Bezoekadres:
Haereweg 4 in Olst

adres: Wittendijk 4
7245 RS Laren (Gld.)

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.
Charme Camping Heidepark is

een
heerlijke
camping
met vanaf
Voor
meer
informatie
en

reserveren: www.campingdevrolijk.nl

de meivakantie ieder weekend een
recreatieprogramma. Er is een
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velden zijn comfortplaatsen.

29-11-2021 13:11

Elk veld heeft zijn eigen speeltuin
en aangezien de kampeerplaatsen

…ervaar de rust en de ruimte tijdens een

Groepsuitjes

Groepsuitjes

want samen is alles leuker!
In Salland kun je eindeloos leuke dingen doen, in welke samenstelling dan ook.
Wij hebben de leukste groepsuitjes voor jou op een rijtje gezet.

Actief genieten

De Wilgenweard in Nijverdal heeft een uitgebreid
aanbod van sportieve activiteiten en thematische
arrangementen. Geniet met je familie en vrienden
van kanovaren, suppen, klimmen of een tocht
met de rondvaartboot over de Regge. Of ga de
bossen in voor een spannende gps-tocht te voet
of op de mountainbike. wilgenweard.nl

Boerenverstandspel

Bij de Maathoeve is er veel te beleven voor jong en oud.
Eten, drinken en leuke activiteiten; en dat allemaal
op 1 locatie. Van diverse spellen tot verschillende
workshops. Aanrader; het boerenverstandspel.
Ideaal voor groepen, want er is ook een groepshotel
waar je kunt overnachten. maathoeve.nl

Op de solex

Ooit al eens op een Solex willen rijden, leren
boogschieten, met een huifkartocht de omgeving
ontdekken, je golfkwaliteiten testen tijdens boerengolf
of kanoën op de Regge? Dan ben je bij de Grimberghoeve aan het goede adres. grimberghoeve.nl

Chop, chop op de chopper

Op zoek naar een leuke activiteit voor een bedrijfsfeest,
vriendendag of vrijgezellenfeest? Dan ben je Bij Lampe
aan het juiste adres. De verschillende activiteiten garanderen een leuke tijd. Ga gezellig toeren op een elektrische Chopper met routebeschrijving of ga het gevecht aan tijdens een potje lasergamen. bijlampe.nl

Op pad met een step
of historische fiets

Ga op pad in de historische binnenstad van Deventer
en daarbuiten met een step of historische fiets! Het
rijden op een historische fiets (met groot voorwiel en

klein achterwiel) zal eerst de nodige hilariteit geven,
maar na even oefenen heb je het zo onder de knie.
deventer.info/groepsarrangementen

Maak een hole-in-one

De perfecte plek voor een gezinsuitje, maar ook nog
eens geschikt voor grotere groepen! Ga de uitdaging
aan met het Lasergamen, voetgolfen of ontsnap zo
snel mogelijk uit de Escape Room. Gegarandeerd gezelligheid en actief bezig zijn! pitchputtbussloo.nl

Toek Toek

De omgeving rondom Holten, Haarle, Rijssen
en Dijkerhoek zelf ontdekken? Dat kan op de
Sallandse Heuvelrug en de Holterberg. Rijd door de
prachtige natuur met een elektrische Toek Toek.
tastoektoek.nl

Ambacht ontmoet kunst

Klompen maken suf ? Dan ben je nog nooit bij
Klompenatelier Dijkman geweest. Betreed een
wereld waarin ambacht, kunst, humor en avontuur
samenkomen. Klompenmaker Martin geeft je
een demonstratie klompen maken. En hij laat
je “De Nachtwacht” van Rembrandt gemaakt
van 30.000 klompjes zien. Een project waaraan
hij drie jaar heeft gewerkt! klompen.nl

Zwemmen en schaatsen
in 1 dag

Bij sport- en belevingscentrum de Scheg kan
je zwemmen en schaatsen op 1 dag. Er is een
zwembad met meer dan 20.000 m² zwem- en
speelplezier, maar ook een overdekte kunstijsbaan.
Gegarandeerd zwem- en schaatspret! Daarnaast zijn
er diverse sporthallen en squashbanen waar je je
kunt uitleven. sportbedrijfdeventer.nl/descheg
Verslingerd aan Salland
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Interview

Interview Erik Dijk,
Ontwerper Sallandse vlag
In 2021 werd er door Doorpakken Salland en Salland Marketing een ontwerpwedstrijd uitgeschreven.
Doel van de wedstrijd; ontwerp een Sallandse Vlag. Uit honderden inzendingen werd het ontwerp
van Erik Dijk als winnaar gekozen. Hij vertelt ons hoe hij tot het ontwerp is gekomen.

Wat heeft je geïnspireerd
om mee te doen?

De uitdaging om als grafisch vormgever een
vlag te maken in plaats van de vele logo’s en
huisstijlen die ik al heb mogen ontwerpen.
Een vlag vertegenwoordigt zoveel mensen:
de uitdaging ligt daarom ook om het voor
zoveel mogelijk mensen herkenbaar te maken.
Met de vlag kunnen de vertegenwoordigers
van het gebied zich identificeren.

Hoe kwam je tot het
ontwerp van deze vlag?

Mijn ideeën voor de vlag kwamen voort uit
vlaggen die al bestonden en mij aanspraken.
Zo vind ik de vlag van Groot-Brittannië en
Zuid-Afrika mooi, omdat deze afwijken van
de standaard vlaggen. Deze vlaggen hebben
niet de traditionele verticale en horizontale
strepen, wat het naar mijn idee krachtiger
maakt. De originele vlag van Salland, die van
het waterschap, heeft vier kronkelende blauwe
lijnen, dit vertegenwoordigt het water. Vanaf
het begin heb ik geprobeerd om dit deel
terug te laten komen in het nieuwe ontwerp.

Wat straalt de vlag uit?
De vlag vertegenwoordigt voornamelijk
de mensen die wonen in Salland. Dus

water (IJssel, Vecht, Regge), weilanden,
akkers, mooie luchten, de heuvelruggen
(Sallandse Heuvelrug, Lemelerberg)
waren belangrijke aspecten die ik terug
wilde laten komen in het ontwerp. Het
is voor mij belangrijk dat de vlag het
juiste gevoel uitstraalt: niet te officieel
maar door kleurgebruik toegankelijk
voor iedereen. Zowel op te hangen bij
een gemeentehuis, maar ook bij een
boerencamping. En natuurlijk bij mensen
thuis, omdat ze trots zijn op de streek en
zich verbonden voelen met de vlag.

Wil je de Sallandse Vlag kopen?
Ga dan naar www.sallandsevlag.nl.

Wat is het verhaal
achter het ontwerp?

Het ontwerp is opgebouwd uit verschillende
vlakken. De horizontale witte lijn geeft de
horizon weer. Daarboven een frisblauwe
lucht wat staat voor mooi weer. De schuine
witte lijn deelt de onderkant op in links
een frisgroen weiland en rechts een geel
akkerland. De schuine lijn gaat verder
boven de horizon en geeft een groene
heuvelrug weer. Centraal in dit kleurenspel
staat de kronkelende, donkerblauwe lijn
die de wateren in Salland weergeven.
Het vormt ook een krachtige letter S
wat natuurlijk staat voor Salland!
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Mountainbiken

Modder op je neus,
kilometers in je benen

Verslingerd
aan Salland
Paradijs voor
mountainbikers

Salland staat onder fanatieke mountainbikers bekend om zijn prachtige mountainbikeroutes. Volgens
velen zelfs de beste van Nederland. Het MTB-netwerk Salland bestaat uit 114 km aan mountainbikeplezier.
Van de langste singletrack in Nederland, tot kombochten in de natuur en zelfs een urban trail in Deventer.
De routes zijn met elkaar verbonden, waardoor je genoeg kilometers kunt maken. Heb je hier niet
genoeg aan? Dan maak je vanuit het MTB-netwerk Salland verbinding met het MTB-netwerk Twente
en met de MTB-routes in de Achterhoek. Kortom, Salland is het fietsparadijs voor mountainbikers!

MTB Netwerk Salland;
114 kilometer uitdagende fietsroutes
Het MBT Netwerk Salland
bestaat uit vier routes
die met elkaar verbonden
kunnen worden. Dit zorgt
voor 114 km fietsplezier.

1
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IJsselland MTB-route
(31 km)
Volg de groene bordjes
De route maakt gebruik van
bestaande, vooral onverharde,
paden en stukken singletrack.
In de route zijn kunstmatige
hoogteverschillen aangebracht. Door
het vele draaien en keren is het een
technisch en uitdagend parcours.

Wechelerveldroute
(5 km)
Volg de zwarte bordjes
De langste single track route van
Nederland, een bijna 5 km lang
technisch parcours over een oud
exercitieterrein en een voormalige
stortplaats. Is deze route te kort
voor je? Geen probleem, want
de route staat in verbinding
met de volgende routes.
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Oostermaet
MTB-route (35 km)

Volg de rode bordjes
Deze route laat je het mountainbiken
op een heel andere manier beleven.
De route combineert de natuur

met de stadswildernis. Start in
Deventer en fiets langs hoge
kantoorgebouwen. Met pittige
klimmetjes, spannende afdalingen,
drops en zelfs een rockgarden.

4

MTB-route Salland
(35 km)
Volg de paarse bordjes
Deze route neemt je mee dwars
door het hart van Salland met
het prachtige coulisselandschap
en langs het Overijssels kanaal.
De route bevat uitdagende
singletracks, maar gaat ook
over brede paden en asfalt.
Aan variatie dus geen gebrek.

Mountainbiken

Routes Sallandse Heuvelrug
Voor de routes op de Sallandse Heuvelrug is geen MTB-vignet nodig.

1

Route HellendoornNijverdal (9 km)
Volg de paarse bordjes
Deze route is meerdere keren
uitgeroepen tot mooiste van
Nederland. De route heeft 235
hoogtemeters en kenmerkt zich
door de technische passages
en uitdagende singletracks.

2

Route Holten –
Nijverdal (30 km)

Volg de blauwe bordjes
Deze route voert over bredere
verharde en onverharde paden.
De route heeft een paar pittige
beklimmingen en snelle afdalingen.

Vignet

De routes in het MTB-netwerk Salland
worden onderhouden door vrijwilligers van
Stichting MTB Salland. Om deze trails te
onderhouden is er gereedschap nodig. We
vragen je daarom voor een klein bedrag een
vignet te kopen. Je bent niet verplicht om een
MTB-vignet te kopen. Maar koop je er een,
dan draag je bij aan veilige, mooie en goed
onderhouden routes rondom Deventer.
Scan de QR-code
en je draagt bij aan
het onderhoud van
de routes in het
MTB-netwerk Salland.

3

Reggedalroute
(19 km)

Volg de groene bordjes
Voor de beginnende mountainbiker
is dit een ideale route. De route is
vlakker dan de vorige twee routes.
De route heeft mooie singletracks.

4

Route Rijssen (18 km)

tip!
Huur een mountainbike bij:
Ultimate Adventures
www.ultimateadventures.nl
Jan Stam Fietsverhuur
www.janstamfiets.nl
De Wilgenweard
www.wilgenweard.nl

Volg de groene bordjes
Je rijdt grotendeels door natuurgebied De Borkeld wat bestaat uit
jong bos, grote heidevelden, akkers,
leemkuilen en zelfs een stukje hoogveen. Een pittig parcours met veel
klimmetjes, keren, klauteren, draaien
en afdalen. Het is nergens vlak.

Combineer routes
met elkaar

Vanuit Deventer heb je een fantastisch
vertrekpunt naar Nationaal Park Sallandse
Heuvelrug & Twents Reggedal waar
prachtige MTB-routes zijn uitgezet. De
mountainbike track Heeten / Sallandroute
is verbonden met route Holten. Door middel van de bekende MTB bewegwijzering
kom je na 7,8 kilometer op de Holterberg
uit. Dat op zijn beurt weer verbonden is
met Hellendoorn, Nijverdal en Rijssen. De
routes op de Sallandse Heuvelrug worden
gezien als mooiste van Nederland en kenmerken zich door grote hoogteverschillen,
onverharde paden, uitdagende singletracks
en lopen door een gevarieerd landschap.

mtbsalland.nl
Voor meer informatie over
MTB-routes in Salland bezoek je
www.mtbsalland.nl. Hier kun je de
routes downloaden en geven we
veel meer informatie zoals de beste
startlocaties, horeca
langs de routes en
plekken waar je
kunt overnachten.
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Het geheim van de IJssel
in oorlog en Vrede
Fietsroute Wijhe-Olst 41 km
Kan vrede slechts bestaan bij de gratie van oorlog? Dat is een filosofische vraag waar
niet zo eenvoudig antwoord op valt te geven. Misschien interessant om erover te
mijmeren tijdens deze mooie fietstocht in de schaduw van de IJssel. Je fietst namelijk
langs plekken die van belang zijn geweest tijdens verschillende oorlogen…
Tekst: Monique van Klaveren. Foto’s: Marketing Oost, Monique van Klaveren.
Met dank aan Historische Vereniging Wijhe, Stichting IJssellinie en Jan Postema.

Van de IJssel zelf vang je tijdens deze prachtige
tocht door de landerijen en landgoederen
van de IJsselvallei nauwelijks een glimp
op. Toch heeft deze rivier al eeuwenlang
een belangrijke rol gespeeld. Bijvoorbeeld
als barrière tijdens diverse oorlogen.
Daarvoor keren we in de geschiedenis als
eerste terug naar Napoleon. Zoals bekend
veroverde deze Franse keizer aan het
begin van de negentiende eeuw een groot
deel van Europa. Tot hij zich in Rusland
verslikte in de ijskoude winter en het
verzet van het leger van de tsaar. Napoleon
trok zich terug en het Russische leger
achtervolgde hem, geholpen door andere
Europese mogendheden. Dat leidde voor
de Fransen tot grote verliezen bij de Slag
bij Leipzig. Alexander von Benckendorff,
een Russische generaal met Duitse
wortels, wilde vervolgens via Nederland
opstoten naar Parijs. En dat is ook gelukt.
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De Basjkieren

Nu komt plotseling Wijhe in beeld. In
november 1813 streken zo’n 300 à 400 Russische
soldaten neer op de plek waar afgelopen najaar
een monument is verrezen: een beeld van
Von Benckendorff in een gestileerde tent. Dit
soort legertenten bouwden de Basjkieren, een
Russisch volk dat nog steeds ten zuidwesten
van de Oeral in Basjkortostan woont.

Fietsroute

De Baskjierse soldaten reden op kittige paardjes,
waren uitstekende boogschutters en handige
ritselaars. In een paar maanden tijd bouwden
ze tussen Olst en Wijhe een brug van lokale
schepen op de plek waar nu het kozakkenveer
vaart. De naam van dit pontje verwijst naar deze
Russische soldaten, want hun geuzennaam
was ‘kozakken’. De Fransen zaten ondertussen
verschanst in Deventer en de Russen konden hen
dankzij de schipbrug aan twee kanten van de
IJssel omsingelen. De opmars naar Amsterdam
en Parijs verliep daarna redelijk soepel.
Honderd jaar later barstte WOI los.
Nederland bleef neutraal zoals we weten,
maar opnieuw speelde Wijhe een rol in de
geschiedenis, zij het een bijrolletje: circa
vijftig vluchtelingen uit bezet België werden
opgevangen in de zogeheten Franse School.

Weetje:
onder de IJssel
loopt een
telefoonlijn uit
de Koude Oorlog
Joodse slachtoffers

De oorlog die meer impact op Wijhe en Olst
had, was WOII. Zo’n tien Joden uit Wijhe
zijn vermoord in concentratiekampen,
onder wie de familie Aussen en het
gezin van huisarts Lezer. Naar hen is een
stenen bruggetje links van het Wijhese
oorlogsmonument vernoemd. In Olst is
slechts één Joodse jongen om het leven
gekomen, de overige twaalf Joden uit
Olst hebben het gelukkig wel overleefd.

Verder verliep de oorlog in Wijhe en Olst relatief
rustig. Op een paar bombardementen op de
spoorlijn en een treinontsporing na, waarbij
geen zware gewonden of doden vielen.

Al eeuwen
op wacht

In april 1945 namen de spanningen echter
toe, want de Duitsers hadden zich in Olst
verschanst vanwege de strategische ligging
aan de IJssel, halverwege tussen Deventer
en Zwolle. De Canadezen overmeesterden
hen, maar de Duitsers bliezen vlak daarvoor
nog wel even de watertoren op. Gelukkig
leidde dat alleen tot materiële schade.

Het verhaal over de kanonnen bij de
stenen brug naar de poortgebouwen
van landgoed De Gelder gaat nog
verder terug dan Napoleon. Rond
1700 was Coenraad Willem baron
van Dedem eigenaar van De Gelder.
Deze luitenant-generaal kreeg ze
cadeau na de slag bij Malplaquet in
1709 (Spaanse Successieoorlog). Zijn
achterkleinzoon gaf ze in bruikleen
aan het Vrijkorps van Deventer in
1785. Maar ze werden gestolen. Als
schadevergoeding ontving de familie
Van Dedem twee andere kanonnen.
En die houden nog steeds de wacht.

Tragedie in Wijhe

Echter, na de capitulatie (op 7 mei 1945)
vond een vreselijk ongeluk plaats
bij de vloerzeilfabriek van Wijhe,
waar munitie opgeslagen lag die de
Binnenlandse Strijdkrachten hadden
ingezameld. De oorzaak is altijd
onduidelijk gebleven. Vermoedelijk is er
te achteloos met veiligheidsvoorschriften
omgesprongen. Dat er onderling ook
wat ruzies speelden, heeft vast niet
meegeholpen. Bij deze enorme explosie
vielen 19 doden, onder wie diverse
kinderen die in de buurt speelden.
Bij de meest recente "oorlog", de Koude
Oorlog, is gelukkig geen bloed gevloeid in
de IJsselvallei. Tussen Lobith en Kampen
(126 km) is vanwege het ‘Rode gevaar’ de
IJssellinie gebouwd. Deze verdedigingslinie
moest de Russen tegenhouden, die 150 jaar
geleden nog zo’n warm welkom kregen.
De gedachte was: we laten in maximaal
tien dagen tijd een strook van 10 kilometer
langs de IJssel en 5 tot 10 kilometer langs
de Rijn onder water lopen. Dan kan de
Russische landmacht de Randstad niet

bereiken. Het laagje water moest tot circa
40 centimeter boven het maaiveld komen:
te diep om erdoorheen te marcheren of te
rijden en te ondiep om eroverheen te varen.
Het water werd via de Rijn en de IJssel
aangevoerd en daarvoor werden kommen
aangelegd, die via inlaten in de dijk
gevuld konden worden.

Water is welkom

Maar ja, hoe kreeg je zo snel zoveel water
overal? Een extra moeilijkheid waren de
hoogteverschillen: Lobith ligt op +12.80
cm NAP en Kampen op -2 cm NAP. De
oplossing was het bouwen van diverse
mobiele stuwen. De betonnen bakken lagen
klaar in een werkhaventje, onder andere
ter hoogte van Kasteel De Haere aan de
overkant van de IJssel.
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Fietsroute

Natuurlijk moest de IJssellinie ook bewaakt
worden. Langs de fietsroute liggen dan ook
diverse geschutskoepels, een commandopost,
bunkers en zelfs een noodhospitaal. Een groot
deel hiervan bestaat nog, al is de IJssellinie
zelf sinds 1964 niet meer in gebruik en werd
in 1968 met zand bedekt. Sinds 1990 is een
groep vrijwilligers – met succes – bezig om de
IJssellinie te restaureren en in stand te houden.
Al vlak na WOII, in 1951, begon de aanleg en twee
jaar later bleek de verdedigingslinie al klaar. Het
project viel direct onder de toenmalige ministerpresident Drees en was top secret. Zelfs het
parlement wist er niks van. Ook omwonenden
hadden geen idee van wat er aan de gang

Meer IJssellinie
Tijdens de fietsroute kom je een
paar keer langs onderdelen van de
voormalige IJssellinie. Voor twee
bijzondere bezienswaardigheden kun
je aan het begin of einde van je tocht
een korte wandeling maken.
Vlakbij kasteel De Haere liggen
namelijk het noodhospitaal en de
commandobunker tussen de bomen
verscholen. Ze zijn op open dagen en
tijdens excursies van binnen te bekijken
(zie www.ijssellinie.nl). Dat is beslist
de moeite waard, want het miniziekenhuisje en de commandopost
zijn ingericht met originele spullen
uit de jaren vijftig en zestig. Je kunt
onder andere de operatiekamer en de
uitslaapkamer bewonderen. Zelfs de
bonenblikjes voor de soldaten liggen er
nog, al zijn ze vast nu niet meer eetbaar.
Op andere dagen kun je de buitenkant
bestuderen. Daarop zijn informatie
bordjes bevestigd, met qr-codes
voor extra informatie. Je loopt er in
circa vijf minuten naartoe vanaf de
parkeerplaats. Ga naar de opening
in de lage dijk. Dit is een komdijkje
van de IJssellinie. Volg het bordje
‘landgoed’ en vervolgens de bordjes
‘IJssellinie’. Erheen fietsen kan ook. Fiets
vervolgens weer terug naar de oprijlaan
van het kasteel om de route te starten
of om bij de parkeerplaats te komen.
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was. Als je in de buurt kwam, werd je direct
weggestuurd. De arbeiders uit de Randstad die
meehielpen tijdens de bouw, de boeren die hun
land moesten inleveren en de wachtlopende
soldaten waren alleen betrokken bij een heel
klein deel van het plan. En dienstplichtigen
met linkse sympathieën werden sowieso nooit
gelegerd in de buurt van dit verdedigingswerk.
Het pikante is dat uiteindelijk gebleken
is dat de Russen over kaarten beschikten
met de exacte locatie van de onderdelen
van de IJssellinie. Die zijn nu ook in het
bezit van de Stichting IJssellinie. Een
geheim bewaren voor je vijand is soms dus
blijkbaar toch iets moeilijker dan je denkt.

3x mooi
1
2
3

De plas en het broekbos bij
Den Nul, tussen knp 59 – 38 - 49
(tip: er loopt ook nog een mooie
wandeling door dit gebied).
Een smal paadje en de land
weggetjes door de landerijen
tussen knp 57 en 75.
Bossen rondom Kasteel
De Haere en Huize Boxbergen
tussen knp 75 – 77 – 68 – 72 –
eindpunt .

Fietsroute

De Route

oorlog en vrede alleen knooppunten
• Verlaat de parkeerplaats en sla LA.
Fiets de zandweg af.

Praktisch
knp
RA
LA
ri.
Afstand:
Start:

Horeca onderweg:
• bij de start Kasteel de Haere
(mooie plek om te zitten en anders
takeaway in coronatijd)
• bezoekerscentrum Den Nul
(RA bij knp 49 en na 500 m zie je het
aan je linkerhand).
• in Olst en Wijhe zijn diverse restaurants
en winkels.

fietsknooppunt
rechtsaf
linksaf
richting
41 km
Parkeerplaats bij Kasteel
De Haere, Haereweg 4 in Olst
12
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GPX-track, brochure, extra
86
achtergrondverhalen
(onder andere
van ooggetuigen en IJsselliniegids
Jacques Duivenvoorden):
www.slingervansalland.nl

• Bij de driesprong RA.
• Volg knp 69 – 60 – 56 (tussen knp 60 en 56
onderdelen van de IJssellinie, zoals
kazemat, inlaat, gevechtskoepel en terp).
25

24

23
00

92

61
66

16

27
31

32

29

• Volg knp 59 – 38.

wijhe

30

54

96

• Bij knp 38 kun je eventueel het ruiterbeeld
van de Basjkieren bezoeken. Ga dan bij knp
38 LA naar knp 51. Neem het kozakkenveer
47
over de IJssel (vaart alleen vanaf 1 mei t/m
1 oktober). Het beeld staat vlakbij de plek
waar het veertje aanlegt. Keer weer terug.

boerhaar
10
58

97

51

35

38

48

36

49

08

• Vanaf knp 38 naar 49.

44

Den Nul

• Vanaf knp 49 naar 30 (halverwege kom je
langs de plek waar de trein is ontspoord).

40

46

59

41

• Vanaf knp 30 naar 29 (luisterplek bij
'de Oranjerie, voorheen hotel Veerman' en
91
op Langstraat 52 het documentatiecentrum
en expositielokaal van de Historische
Vereniging, din t/m vrij 10-12 uur
19
en 14-16 uur, zat 10-16
uur).

57

70

• In Olst bij knp 56: LA ri. knp 70. De dijk op
als je de LAAC bunker en/of Bökkers Mölle
(molen met winkeltje, Liberation Route
verhalen) wil bezoeken. De bunker ligt aan de
overkant van de IJssel: volg knp 70 (pont vaart
dagelijks), bij knp 70 LA en
meteen RA zie je
21
na de boerderij een soort witte ‘schuur’. Dit is
de LAAC bunker. Om de molen te bezoeken
hoef je niet de IJssel over te steken. Ga op
de dijk RA en dan zie je de molen aan je
linkerhand. Volg de dijk. 1e afslag RA naar
1
beneden, LA en verder
onderlangs de dijk.

70

olst
56
56

74

• Bij78 knp 29 ri. knp 12, maar al na 100 m bij het
78
oorlogsmonument
RA (Stationsweg). Aan je
linkerhand staat het Basjkieren Monument,
gemaakt door Alexander Taratynov. Even
verderop rechts is de voormalige Franse
71
School. Over het spoor (bij
het station staat
een machinistenschuilplaats uit WOII).
76 de T-splitsing RA,
Aan het einde bij
langs landgoed De Gelder.

boskamp
72

68

75
75

77
1

81
• Je
komt uit bij knp 54. Volg knp
35 – 40 – 57 – 75 – 77 – 68 – 72.

67

60

88

69

• Bij knp 72 LA ri. knp 69, maar
RA zandweg
89
naar landgoed De Haere. Na een paar honderd
meter ligt de parkeerplaats aan je rechterhand.

80

89
82
66
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Musea

Musea
in Salland
Salland beschikt niet alleen over een afwisselend landschap,
maar ook over een rijke historie, cultuur en uiteenlopende
musea. Van modern realisme tot motorfietsen.

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. In het kasteel
is een deel van de collectie schilderijen,
toegepaste kunst en beeldhouwwerken te
bewonderen, maar 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.
www.museumdefundatie.nl

Beeldentuin Mariënheem

Museum De Waag
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Midden in Salland vind je de op 3 hectare
aangelegde beeldentuin Mariënheem.
Geniet van de mooie uitzichten op de
tentoongestelde beelden en objecten
van de 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

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 een beter inzicht in wat de soldaten
in deze tijd hebben moeten doorstaan.
www.memorymuseum.nl

Speelgoedmuseum
Deventer

Hier vind je speelgoed waar je vroeger
zelf mee speelde, het speelgoed van je
ouders, je oma en van nog langer geleden.
Bovendien is er volop speelplezier op
de speelzolder voor jong en oud.
www.hetspeelgoedmuseum.nl

EICAS Museum

Museum EICAS is een museum voor hedendaagse kunst in Deventer. Het museum richt
zich op een breed publiek en neemt de kunst
van de Zero- en Nul-beweging als beginpunt.
www.eicas.nl

Musea

Rijssens Museum

EICAS Museum
Speelgoedmuseum Deventer

Museum de Waag

Museum De Waag is gevestigd in één van de
oudste waaggebouwen van Nederland. Waar
het vroeger nog diende als weeghuis voor
marktkooplieden, is de waag sinds 1915 een
museum met wisselende tentoonstellingen
die je meer laten zien over de geschiedenis
van de welvarende Hanzestad Deventer.
www.museumdewaag.nl

Rijssens museum

Het Rijssens Museum is een karakteristiek
stadsmuseum. Een deel van de expositie in het
museum is bewijs 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

Landbouwmuseum
De Laarman

Op een speelse en educatieve manier brengt
Museum De Laarman in beeld waar ons
voedsel vandaan komt. Zoals de verschillende
graansoorten voor brood en voor welke
producten melk wordt gebruikt. Gecombineerd
met de grote collectie landbouwwerktuigen
wordt de link gelegd tussen het verbouwen van
voeding van vroeger naar de voeding van nu.
www.delaarman.nl

Beeldentuin Mariënheem

Amerikaans
Motorfietsmuseum

Ben je gek van motoren? Dan mag een
bezoek aan dit museum niet ontbreken.
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

Hier ontdek je alles over het leven en
de vernieuwingsbeweging van Geert
Groote. Hij is bekend als de grondlegger
van de 'Moderne Devotie'. In deze
beweging stond een eenvoudig en
oprecht leven en een persoonlijke
invulling van het geloof centraal.
www.geertgrootehuis.nl

Geniet van theater
Een avondje genieten van voorstellingen in het theater?
Dat kan in:
1. Deventer Schouwburg

www.deventerschouwburg.nl

2. ZINiN Nijverdal

www.zinin.com

3. Hoftheater Raalte

www.hoftheater.nl

4. Parkgebouw Rijssen

www.parkgebouw.nl

5. Openluchttheater Nijverdal

www.openluchttheater.nl

6. Cultuurhuus Braakhekke Bathmen

www.cultuurhuusbraakhekke.nl

7. Kulturhus Holten

www.kulturhusholten.nl

8. Podium Heino

www.podiumheino.nl

9. School van Frieswijk Schalkhaar

www.schoolvanfrieswijk.nl

10. Theater Bouwkunde Deventer

www.theaterbouwkunde.nl

Verslingerd aan Salland

63

2022

Overnachten

...

Slaap als een roos

Verslingerd
aan Salland
Van ANWB camping tot
romantische Bed and Breakfast

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.

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!
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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.

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.

Overnachten

Scan de
QR-code voor
de leukste
overnachtingslocaties

ANWB
Topcampings
in Salland
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

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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Proost

Salland heeft veel te bieden op culinair gebied. Met elkaar genieten
van een heerlijk streekgerecht. Of een ambachtelijk gebrouwen biertje.
Gezellig met familie of vrienden. Ontspannen in een gemoedelijke sfeer.
Op een terras aan het water. In een café in de karakteristieke dorpskernen.
In een restaurant in de stad. Noem het maar op, Salland heeft het. En
allemaal hebben ze één ding gemeen. Bij al onze smaakmakers staat
de Sallandse gastvrijheid hoog in het vaandel. Bakkers, brouwers,
tuinders, herbergiers, kasteleins, serveerders en chefs. Ze laten je
graag kennis maken met de oerlekkere producten en smaken!

Proost op het leven

Verslingerd
aan Salland
Van bruin café tot
sfeervol restaurant

Hiernaast hebben wij de lekkerste
en meest smaakvolle restaurants,
lunchrooms en café’s voor je op een
rijtje gezet. Of scan de QR-code voor
dit heerlijke aanbod.

Luxe groepsaccommodatie
De Twentse Hoeve

‘Een 5-sterren familiecamping
in Raalte, het hart van Overijssel!’
5-sterren camping
Verhuuraccommoda�e
Ruime comfortplaatsen
Anima�eteam
Interac�ef speelplein
Indoor- en outdoor zwembad

Privésanitair
WiFi vanaf uw eigen plaats
Bosrijke omgeving
Ontelbare speelmogelijkheden
Wandel- en speelbos
Vis- en roeivijver

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

www.krieghuusbelten.nl • 0572-371575
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Salland Ambassadeurs

Salland Ambassadeurs

Eten en Drinken				

Boerderijwinkels				

Melktap Boerderij Erve 't Overweg
Raalterweg 49
Diepenveen
06-22401763
				
Suydbroek Haarle
Bisschopsweg 2
Haarle
06-30074276
Oonse Boerderieje
Bisschopsweg 5
Haarle
0548-850213
Streekwinkel de Maathoeve
Witteveensweg 23
Heeten
06-33104950
De Weerd Asperges Raalte
Nieuw Deventerweg 34
Raalte
0572-357726
Landwinkel de Knapenvelder
Knapenveldsweg 29
Raalte
0572-352238

Eetcafé, bistro, lunch, brasserie				

Informatiecentrum IJssel Den Nul
Brasserie Zonnig
Eetcafé de Droadnagel
Landgoed Schuilenburg
Buuffies Proeflokaal
Natuurlijk Marjolijn
Café Brasserie de Schoenmaker
Groepsaccommodatie de Boerschop
Bakkerij-buurtwinkel De Parabool
Café Cafetaria Vosman
Bistro Oale Ste
Grandcafé N-joy
Eetkamer 'Hier is ut'
Kasteel de Haere
De Olsterhof
Café Brasserie Nooit Gedacht
Robby's Snacks

Rijksstraatweg 109
Dorpsstraat 8
Molenweg 8
Schuilenburgerweg 54
Marktplein 4
Zuthemerweg 31
Butzelaarstraat 15
Butzelaarstraat 70
Veenhorst 2
Ambachtsstraat 2
Holterweg 116
De Joncheerelaan 6 tot 8
Jan Schamhartstraat 5
Haereweg 4
A. Geertsstraat 16
Oerdijk 141
Verheydenstraat 1

Den Nul
0570-745040
Diepenveen
0570-592626
Haarle
0548-852472
Hellendoorn
0548-681782
Heino
0572-395766
Laag Zuthem		
Luttenberg
0572-301 219
Luttenberg
06-23301446
Mariënheem		
Nieuw Heeten
0572-321 366
Nijverdal
0548-612665
Nijverdal
0548-617778
Olst
0570-683935
Olst
0570-591500
Olst
0570-564330
Okkenbroek
0570-551348
Raalte
0572-354242

Feesten en partijen 				

Groepsaccommodatie de Boerschop
Café & zalen Spoolder
Camping de Portlander
Ut Huus

Butzelaarstraat 70
Butzelaarstraat 27
Portlanderdijk 13
Jan Schamhartstraat 5

Luttenberg
Luttenberg
Nieuw Heeten
Olst

0572-301464
0572-301837
06-83192556
0570-683939

Restaurants				

Proeftuin van Salland
Brasserie Zonnig
Hotel Restaurant de Haarlerberg
Herberg de Pas
Landgoed de Uitkijk
Restaurant De Hazelaer
Restaurant en Hotel Hoog Holten
Kinderboerderij Dondertman
De Swarte Ruijter
Landal Twenhaarsveld
't Pannekoekhuis Lettele
Restaurant de Koerkamp
Restaurant de Bagatelle
Boerderij Sallandshoeve
Grandcafé N-Joy
Restaurant De Budde
Bistro Oale Ste
Restaurant De Sallandse Berg
Hotel Inn Salland
Pannenkoekenhuis Laurel’s
Lemonade -food&drinksRobby's Snacks

Rijksstraatweg 97
Dorpstraat 8
Kerkweg 18
Molenweg 2
Hellendoornsebergweg 8
Knollenhaarweg 7
Forthaarsweg 7
Meester Bosweg 5
Holterbergweg 7
Landuwerweg 17
Spanjaardsdijk 106
Bathmenseweg 18
Nijverdalseweg 10
Holterweg 85
De Joncheerelaan 6 tot 8
Grotestraat 167
Holterweg 116
Grotestraat 285
Zwolstraat 63D
Varkensmarkt 7
Stationsstraat 41
Verheydenstraat 1

Den Nul
Diepenveen
Haarle
Haarle
Hellendoorn
Hellendoorn
Holten
Holten
Holten
Holten
Lettele
Lettele
Mariënheem
Nieuw Heeten
Nijverdal
Nijverdal
Nijverdal
Nijverdal
Raalte
Raalte
Raalte
Raalte

0570-561391
0570-592626
0548-595254
0548-852038
0548-654117
0572-330005
0548-361306
0548-361169
0548-596660
0548-361458
0570-551774
0570-551271
0572-358484
0572-321630
0548-617778
0548-612250
0548-612665
0548-746588
0572-353552
0572-351379
0572-745053
0572-354242

Streekproducten				

Kwekerij Het Nieuwe Veld
Aspergeboerderij De Boerkamp
Tuinderij/Aspergebedrijf Veldink
Boerderij Sallandshoeve
De Weerd Asperges Raalte
IJsboerderij Rosahoeve
Landwinkel de Knapenvelder
Ogink Asperges
IEsselcider

Overnachten

Boxbergerweg 46
Oranjelaan 19
Wetermansweg 10
Holterweg 85
Nieuw Deventerweg 34
Waalweg 2
Knapenveldsweg 29
Overkampsweg 3
Spanjaardsdijk 68b

Diepenveen
Diepenveen
Diepenveen
Nieuw Heeten
Raalte
Raalte
Raalte
Raalte
Schalkhaar

06-53972168
0570-591420
06-10643646
0572-321630
0572-357726
06-30743391
0572-352238
0572-351404
06-83504486

www.facebook.com/
BoerderijErveOverweg
www.suydbroek.nl
www.oonseboerderieje.nl
www.maathoeve.nl
www.deweerdasperges.nl
www.deknapenvelder.nl
www.infocentrumijssel.nl
www.brasseriezonnig.nl
www.dedroadnagel.nl
www.schuilenburg.nl
www.buuffies.nl
www.natuurlijkmarjolein.nl
www.cafedeschoenmaker.nl
www.deboerschop.nl
www.deparabool.nl
www.cafevosman.nl
www.oaleste.nl
www.grandcafe-njoy.nl
www.hierisut.nl
www.kasteeldehaere.nl
www.olsterhof.nl
www.brasserienooitgedacht.nl
www.robbyssnacks.nl
www.deboerschop.nl
www.zaalspoolder.nl
www.campingdeportlander.nl
www.uthuus.nl
www.bijripperda.nl
www.brasseriezonnig.nl
www.haarlerberg.nl
www.herbergdepas.nl
www.landgoeddeuitkijk.nl
www.restaurantdehazelaer.nl
www.hoogholten.nl
www.kb-dondertman.nl
www.swarteruijter.nl
www.landal.nl/parken/twenhaarsveld
www.pannenkoekhuis-lettele.nl
www.dekoerkamp.nl
www.bagatelle.nl
www.boerderijsallandshoeve.nl
www.grandcafe-njoy.nl
www.debudde.nl
www.oaleste.nl
www.desallandseberg.nl
www.hotelinnsalland.nl
www.laurels.nl
www.lemonade-raalte.nl
www.robbyssnacks.nl
www.kwekerijhetnieuweveld.nl
www.deboerkamp.nl
www.facebook.com/tuinderijveldink
www.boerderijsallandshoeve.nl
www.deweerdasperges.nl
www.rosahoeve.nl
www.deknapenvelder.nl
www.oginkasperges.nl
www.iesselcider.nl

				

Bed & Breakfast				

B&B De Aarnink
Plek in Holten B&B
Bigstee B&B
De Huttert
B&B 'de Oude Sallandse Trap'
Het Spijkerhuys

Holterweg 46
Dorpsstraat 18b
Bathmenseweg 38A
Nieuwe Twentseweg 3
Oude Twentseweg 26
Looweg 17

Heeten
Holten
Lettele
Luttenberg
Luttenberg
Luttenberg

06-20928188
06-51240308
06-48201949
0572-301274
06-28116406
06-11721703

www.deaarnink.nl
www.plekinholten.nl
www.bigstee.nl
www.dehuttert.nl
www.detuinvannynke.nl
www.hetspijkerhuys.nl
Verslingerd aan Salland
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HOE BELEEF JIJ
JOUW VOLGENDE
VAKANTIE?

nen
Ontspan n
e
in rust
ruimte

UNIEKE FAMILIEVAKANTIE
OP VAKANTIEPARK
SALLANDSHOEVE

KAMPEREN AAN
HET WATER OF MET
PRIVÉSANITAIR

4* CAMPING, GLAMPING,
EN VAKANTIEHUISJES

BINNENZWEMBAD
EN SPEELVIJVER

SALLANDSHOEVE
VA K A N T I E PA R K

VOLG ONS VIA

SCAN DE QR VOOR MEER
INFO OF BOEK METEEN!

AH van de Worp
Marktstraat 2 - 4 HEINO

ALLE GEMAK
ONDER 1 DAK:
1900 m2 AH Winkel Gemak

Online www.ahheino.nl
bezorging op campings tot receptie

Gebruik van zelfscan

Ook elke zondag* geopend
van 12:00 tot 20:00 uur

Gratis parkeren voor de deur

Een uitgebreid overzicht
van de Amerikaanse
motorfietsgeschiedenis

* Feestdagen aangepaste tijden; zie internet.

MET INPANDIG PROEFLOKAAL

het allerlekkerste proeflokaal

van begin 1900 tot de jaren '80
------------------

Zwolsestraat 63c | 8101 AB Raalte
info@ammh.nl | www.ammh.nl | T 0572 364515
HELE KIP UIT DE
ROTISS ERIE
om mee te nemen.

HALVE KIP
IN EEN MANDJ E

met friet, rauwkost & saus

LUNCH

◆

BORREL

◆

TAPAS

◆

DINER

◆

IJSSALON

◆

VEEL BUITENLANDSE BIEREN

MARKTPLEIN 4 | HEINO | BUUFFIE.NL

TOT ZIENS BIJ ALBERT HEIJN & BUUFFIES
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B&B 't Zwaluwnest
B&B het Wierdense Veld
Het Vinkenest Nijverdal
Erve 'n Pier
De Langenberg

Hellendoornseweg 83
Dalkruid 31
Ericaweg 26
Ligtenbergerweg 10
Enterveenweg 10

Luttenberg
Nijverdal
Nijverdal
Rijssen
Rijssen

06-29480393
06-30867345
06-55793592
0548-513123
0547-381572

www.tzwaluwnest.nl
www.hetwierdenseveld.nl
www.hetvinkenestnijverdal.nl
www.erve-npier.nl
www.delangenberg.nl

Bijzondere overnachtingsaccommodaties				

Plattelandslodge Ramelerhoeve
Boerderij de Kleine Wildenberg
Klooster Nieuw Sion
Koe in de Kost
In de Heuvelrug
De Heemse Weide
BoerenBed Het Wesselink in Salland
Inhethuisvan

Heetkampsweg 6A
Wildenbergseweg 6
Vulikerweg 6
Stokvisweg 10
Nieuwe Twentseweg 15-01
Assendorperweg 6
Wesselinksdijk 7
Ennestraat 35

Broekland
Diepenveen
Diepenveen
Heeten
Hellendoorn
Mariënheem
Schalkhaar
Steenenkamer

06-53718324
0570-600794
0570-531392
0572-220002
06-51433684
06-42781411
0528-229440
06-38373773

Camperplaatsen				

Boerderijcamping de Flierweide
Camping de Waterjuffer
Camperplaats de Brandkoele
De Heemse Weide
Kampeerhoeve Bussloo

Traasterdijk 16
Jufferdijk 4
Brandkoeleweg 2
Assendorperweg 6
Grotenhuisweg 50

Bathmen
Harfsen
Lettele
Mariënheem
Wilp

0570-541478
0573-431359
06-51678076
06-42781411
06-20981659

Campings				

Boerderijcamping de Flierweide
De Heidebloem Recreatie camping
Camping de Waterjuffer
Camping Heino
Natuurcamping Eelerberg
Camping de Holterberg
Vakantiepark de Luttenberg
De Huttert
Camping de Portlander
Vakantiepark Sallandshoeve
Camping Noetselerberg
De Grimberghoeve
Ikkinkshof
Camping ’t Haasje
Camping bij de Schaapskooi
Familievakantiepark Krieghuusbelten
Camping De Biesterij
Park camping de Goolne Ket'n
Kampeerhoeve Bussloo

Traasterdijk 16
Oude Deventerweg 8A
Jufferdijk 4
Schoolbosweg 10
Ossenkampweg 4
Reebokkenweg 8
Heuvelweg 9
Nieuwe Twentseweg 3
Portlanderdijk 13
Holterweg 85
Holterweg 116
Klokkendijk 14
Ikkinksweg 7
Fortmonderweg 17
Dalkruid 27a
Krieghuisweg 19
De Biesterij 1
Kruisweg 2
Grotenhuisweg 50

Bathmen
Haarle
Harfsen
Heino
Hellendoorn
Holten
Luttenberg
Luttenberg
Nieuw-Heeten
Nieuw-Heeten
Nijverdal
Notter
Okkenbroek
Olst
Nijverdal
Raalte
Rijssen
Rijssen
Wilp

0570-541478
0572-321509
0573-431359
0572-391564
0548-681223
0548-361524
0572-301405
0572-301274
06-83192556
0572-321342
0548-612665
0548-513292
0570-551217
0570-241041
0548-610712
0572-371575
06-14204134
0548-513387
06-20981659

Groepsaccommodaties				

De Heidebloem Recreatie
Recreatiebedrijf de Maathoeve
Koe in de Kost
De Bosrand
Ossenkamp Vakantiehuis
Het Bravenne
Gastenboerderij Kosman
Aan 't Zandeinde
Huis in 't Veld Groepsaccommodatie
Groepsaccommodatie de Boerschop
De Langenberg
Vakantieboerderij Schalkhaar
Summercamp Heino

Oude Deventerweg 8A
Witteveensweg 23
Stokvisweg 10
Veldhuizenweg 7
Klumperweg 3
Beusebergerweg 74
Oude Deventerweg 43
Zandeinde 1
Oerdijk 97
Butzelaarstraat 70
Enterveenweg 10
Weseperweg 6
Schaarshoekweg 1

Haarle
Heeten
Heeten
Hellendoorn
Hellendoorn
Holten
Holten
Lemele
Lettele
Luttenberg
Rijssen
Schalkhaar
Wijhe

0572-321509
06-33104950
0572-220002
0548-681250
0548-681382
0548-366868
0548-367494
06-13608964
0570-551614
0572-301464
0547-381572
0570-531347
0572-393049

Hotels				

Hotel de Leeuw
Hotel in het huis van Deventer
Hotel Gaia
Hotel Restaurant de Haarlerberg
Landgoed de Uitkijk
Restaurant en Hotel Hoog Holten
De Swarte Ruijter
Hotel Inn Salland
Hotel de Zwaan

Nieuwstraat 25
Grote kerkhof 5/6
Schapenzandweg 3
Kerkweg 18
Hellendoornsebergweg 8
Forthaarsweg 7
Holterbergweg 7
Zwolsestraat 63D
Kerkstraat 2

Deventer
Deventer
Diepenveen
Haarle
Hellendoorn
Holten
Holten
Raalte
Raalte

0570-610290
06-38373773
0570-593666
0548-595254
0548-654117
0548-361306
0548-596660
0572-353552
0572-363738

Minicampings				

Boerderijcamping de Flierweide
S.V.R. camping de Hoge Moât
Camping de Coolewee
Camping de Kleverkamp
De Heidebloem Recreatie
S.V.R. Camping de Molenhoek
S.V.R. Minicamping 'Ter Stal'
Natuurkampeerterrein 'De Rietkraag'
Camping de Portlander
Mini boerencamping Campeerd

Traasterdijk 16
Braakmanssteeg 6A
Arkelsteijnweg 6
Wechelerweg 39
Oude Deventerweg 8A
Molenweg 63
Vijfhuizenweg 12
Weerdhuisweg 44B
Portlanderdijk 13
Schiphorsterweg 6a

Bathmen
Bathmen
Bathmen
Diepenveen
Haarle
Haarle
Holten
Lemelerveld
Nieuw Heeten
Okkenbroek

0570-541478
0570-541493
0570-541103
0570-620812
0572-321509
0548-595470
0548-362801
0572-372601
06-83192556
06-30643569

www.ramelerhoeve.nl
www.dekleinewildenberg.nl
www.nieuwsion.nl
www.koeindekost.nl
www.indeheuvelrug.nl
www.deheemseweide.nl
www.boerenbed.nl
www.inhethuisvan.nl
www.flierweide.nl
www.campingdewaterjuffer.nl
www.camperplaatsdebrandkoele.nl
www.deheemseweide.nl
www.kampeerhoevebussloo.nl

www.flierweide.nl
www.deheidebloemrecreatie.nl
www.campingdewaterjuffer.nl
www.campingheino.nl
www.eelerberg.nl
holterberg.ardoer.com/nl
www.luttenberg.nl
www.dehuttert.nl
www.campingdeportlander.nl
www.sallandshoeve.nl
www.noetselerberg.nl
www.degrimberghoeve.nl
www.ikkinkshof.nl
www.kampeeridee.eu
www.campingbijdeschaapskooi.nl
www.krieghuusbelten.nl
www.campingdebiesterij.nl
www.degoolneketn.nl
www.kampeerhoevebussloo.nl
www.deheidebloem.com
www.maathoeve.nl
www.koeindekost.nl
www.bosrandhellendoorn.nl
www.ossenkamp.nl
www.hetbravenne.nl
www.gastenboerderijkosman.nl
www.zandeinde.nl
www.huisintveld-lettele.nl
www.deboerschop.nl
www.delangenberg.nl
www.vakantieboerderijschalkhaar.nl
www.heino.nl
www.hoteldeleeuw.nl
www.hotelinhethuisvandeventer.nl
www.hotelgaia.nl
www.haarlerberg.nl
www.landgoeddeuitkijk.nl
www.hoogholten.nl
www.swarteruijter.nl
www.hotelinnsalland.nl
www.hotelraalte.nl
www.flierweide.nl
www.dehogemoat.nl
www.coolewee.nl
www.dekleverkamp.nl
www.deheidebloem.com
www.svr-haarle.nl
www.minicampingterstal.nl
www.derietkraag.com
www.campingdeportlander.nl
www.campeerd.nl
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Ikkinkshof
Camping het Klaverblad
S.V.R. Zuidvelde
De Flierefluiter
Mini camping de Kleine Lippe
De Marsbelte

Ikkinksweg 7
Holstweg 44A
Randerstraat 3
Raarhoeksweg 49
Malbergerweg 4A
Velsdijk 14

Okkenbroek
Olst
Olst
Raalte
Schalkhaar
Wesepe

0570-551217
06-13246136
0570-591389
0572-357756
0570-531328
0570-531733

Vakantie- en bungalowparken				

Landal Landgoed de Hellendoornse Berg
Tunnelweg 7F
Haarle
0548-597051
				
Hof van Salland
Knollenhaarweg 7
Hellendoorn
0572-331377
Recreatiepark De Tolplas
Hexelseweg 80
Hoge Hexel
0546-697308
Bungalowpark De Lindenberg
Borkeldsweg 57
Holten
0548-365365
Landal Twenhaarsveld
Landuwerweg 17
Holten
0548-361458
Vakantiepark de Luttenberg
Heuvelweg 9
Luttenberg
0572-301405
Vakantiepark Sallandshoeve
Holterweg 85
Nieuw-Heeten
0572-321342
Camping Noetselerberg
Holterweg 116
Nijverdal
0548-612665
Familievakantiepark Krieghuusbelten
Krieghuisweg 19
Raalte
0572-371575

Vakantiewoningen				

Flierweide
Traasterdijk 16
In de Heuvelrug
Nieuwe Twentseweg 15-01
Reggehoeve
Katenhorstweg 4a
Vakantiehuis Borkehof
Postweg 55
Vakantiehuis Borkerode
Postweg 83
Vakantiehuis Borkerijck		
Erve Protzmann
Helhuizerweg 14
Heideweg 21 / Oranjestraat 31
Vakantiebungalow Heideweg 21
Kanaalzicht Averlinde
Spanjaardsdijk 59
De Huttert
Nieuwe Twentseweg 3
Groepsaccommodatie de Boerschop
Butzelaarstraat 70
Erve Olde Sasbrink
Holterweg 88a
Vakantieboerderij Schalkhaar
Weseperweg 6
Erve Klijnevink Vakantieappartementen
Broeklanderweg 4

Bathmen
Hellendoorn
Hellendoorn
Holten
Holten
Holten
Holten
Holten
Lettele
Luttenberg
Luttenberg
Nijverdal
Schalkhaar
Wesepe

0570-541478
06-51433684
06 23813763
06-15228081
06-15228081
06-15228081
0548-363101
06-22141088
06-13819191
0572-301274
0572-301464
06-16116605
0570-531347
0570-531103

www.ikkinkshof.nl
www.campinghetklaverblad.nl
www.zuidvelde.com
www.flierefluiterraalte.nl
www.dekleinelippe.nl
www.demarsbelte.nl
www.landal.nl/parken/
landgoed-De-Hellendoornse-Berg
www.hofvansalland.com
www.detolplas.nl
www.delindenberg.nl
www.landal.nl/parken/twenhaarsveld
www.luttenberg.nl
www.sallandshoeve.nl
www.noetselerberg.nl
www.krieghuusbelten.nl
www.flierweide.nl
www.indeheuvelrug.nl
www.reggehoeve.nl
www.borkehof.nl
www.borkerode.nl
www.borkerijck.nl
www.protzmann.nl
www.lukkensveld.nl/heideweg21
www.averlinde.nl
www.dehuttert.nl
www.deboerschop.nl
www.oldesasbrink.nl
www.vakantieboerderijschalkhaar.nl
www.erveklijnevink.nl

Zien & Doen 				

Actief				

Flierweide
Ultimate Adventures
Sport- en Belevingscentrum De Scheg
Camping de Holterberg
Aero Club Salland
Natuurlijk Heidepark
De Boerschop, boerengolf/klootschieten
E-Chopperverhuur Salland
De Wilgenweard
De Grimberghoeve

Traasterdijk 16
Oude Needseweg 35
Piet van Donkplein 1
Reebokkenweg 8
Langsweg 28
Zwembadlaantje 8
Butzelaarstraat 70
Elskampweg 30
Sportlaan 6
Klokkendijk 14

Bathmen
Borculo
Deventer
Holten
Lemelerveld
Lemelerveld
Luttenberg
Luttenberg
Nijverdal
Notter

0570-541478
085-0607049
0570-503939
0548-361524
0572-371543
0572 373 301
06-23301446
06-19336747
0548-681338
0548-513292

Bedrijfsuitje / vergaderlocatie				

Sport- en Belevingscentrum De Scheg
Boerderij de Kleine Wildenberg
Recreatiebedrijf de Maathoeve
Koe in de Kost
Aero Club Salland
Huis in 't Veld Groepsaccommodatie
De Boerschop, boerengolf/klootschieten
Gemeenschapscentrum Elckerlyc
Grandcafé N-'joy
Ut Huus

Piet van Donkplein 1
Wildenbergseweg 6
Witteveensweg 23
Stokvisweg 10
Langsweg 28
Oerdijk 97
Butzelaarstraat 70
Butzelaarstraat 22
De Joncheerelaan 6 tot 8
Jan Schamhartstraat 5

Deventer
Diepenveen
Heeten
Heeten
Lemelerveld
Lettele
Luttenberg
Luttenberg
Nijverdal
Olst

0570-503939
0570-600794
06-33104950
0572-220002
0572-371543
0570-551614
06-23301446
0572-301302
0548-617778
0570-683939

Evenement				

IJsseltheaterfietstocht 28/29 mei		
Ribs & Blues Festival
Domineeskamp 1
Sallandse Wandelvierdaagse
Postbus 47
Stöppelhaene
Centrum

Olst-Wijhe		
Raalte		
Raalte		
Raalte
0572-745235

Uitje voor gezinnen				

Multi-activiteitencentrum Pitch & Putt Bussloo
Sport- en Belevingscentrum De Scheg
De Ulebelt
Recreatiebedrijf de Maathoeve
Zwembad de Tippe
Kinderboerderij Dondertman
Natuurmuseum Holterberg
Museum de Laarman
Vakantiepark de Luttenberg
Speelboerderij De Flierefluiter
Familievakantiepark Krieghuusbelten
IJsboerderij Rosahoeve
Ribs&Blues Festival
Zwembad Tijenraan
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Withagenweg 17
Piet van Donkplein 1
Maatmansweg 3
Witteveensweg 23
Brinkweg 11
Meester Bosweg 5
Holterbergweg 12
Butzelaarsstraat 60
Heuvelweg 9
Raarhoeksweg 49
Krieghuisweg 19
Waalweg 2
Domineeskamp 1
Zwolsestraat 65

Bussloo
0571-261212
Deventer
0570-503939
Deventer
0570-653437
Heeten
06-33104950
Heino
0572-391850
Holten
0548-361169
Holten
0548-361979
Luttenberg
0572-301288
Luttenberg
0572-301405
Raalte
0572-357756
Raalte
0572-371575
Raalte
06-30743391
Raalte		
Raalte
0572-760600

www.flierweide.nl
www.ultimateadventures.nl
www.sportbedrijfdeventer.nl
holterberg.ardoer.com/nl
www.aeroclubsalland.nl
www.natuurlijkheidepark.nl
www.deboerschop.nl
www.e-chopperverhuursalland.nl
www.wilgenweard.nl
www.grimberghoeve.nl
www.sportbedrijfdeventer.nl
www.dekleinewildenberg.nl
www.maathoeve.nl
www.koeindekost.nl
www/aeroclubsalland.nl
www.huisintveld-lettele.nl
www.deboerschop.nl
www.elckerlycluttenberg.nl
www.grandcafe-njoy.nl
www.uthuus.nl
www.theaterlangsdeijssel.nl
www.ribsenblues.nl
www.sw4d.nl
www.stoppelhaene.nl
www.pitchputtbussloo.nl
www.sportbedrijfdeventer.nl
www.ulebelt.nl
www.maathoeve.nl
www.zwembaddetippe.nl
www.kb-dondertman.nl
www.museumholterberg.nl
www.delaarman.nl
www.luttenberg.nl
www.flierefluiterraalte.nl
www.krieghuusbelten.nl
www.rosahoeve.nl
www.ribsenblues.nl
www.sportbedrijfraalte.nl

Salland Ambassadeurs

Dinoland
Willemsvaart 19
Zwolle
038-4680260
www.dinoland.nl
Salland Boert en Eet Bewust 				 www.sallandboerteneetbewust.nl

Fietsverhuur				

Jan Stam Fietsverhuur
ATL 2 Wielers
Vakantiepark de Luttenberg
Camping Noetselerberg

Waagweg 7B
Luttenbergerweg 14
Heuvelweg 9
Holterweg 116

Holten
Luttenberg
Luttenberg
Nijverdal

0548-366802
0572-301333
0572-301405
0548-612665

Groepsuitjes				

Multi-activiteitencentrum Pitch & Putt Bussloo
VVV Deventer
Recreatiebedrijf de Maathoeve
Aero Club Salland
Huis in 't Veld Groepsaccommodatie
Ut Huus
Bij Lampe

Withagenweg 17
Brink 89
Witteveensweg 23
Langsweg 28
Oerdijk 97
Jan Schamhartstraat 5
Almelosestraat 2

Bussloo
Deventer
Heeten
Lemelerveld
Lettele
Olst
Raalte

0571-261212
0570-710120
06-33104950
0572-371543
0570-551614
0570-683939
0572-355855

Kunst & Cultuur				

De Pothaar-boerderijmuseum
Pothaarsweg 8
Bathmen
06-16591911
Cultuurhuus Braakhekke
Schoolstraat 6a
Bathmen
0570-542420
Informatiecentrum IJssel Den Nul
Rijksstraatweg 109
Den Nul
0570-745040
Museum EICAS
Polstraat 6a
Deventer
06-42842779
VVV Deventer
Brink 89
Deventer
0570-710120
Kwekerij Het Nieuwe Veld
Boxbergerweg 46
Diepenveen
06-53972168
Klooster Nieuw Sion
Vulikerweg 6
Diepenveen
0570-531392
St. Gerrit Valk's Bakkerij- en IJsmuseum
Dorpsstraat 49
Hellendoorn
06-83503046
Museum Broer een levenlang boer
Langstraat 38
Holten
0573-221555
Natuurmuseum Holterberg
Holterbergweg 12
Holten
0548-361979
Amfitheater Het Lommerrijk
Pastoorsbos (via Kerkpad 6) Luttenberg		
Museum de Laarman
Butzelaarstraat 60
Luttenberg
0572-301288
Dijkman Klompenatelier
Lemelerweg 22
Luttenberg
0572-301248
Beeldentuin Mariënheem
Nijverdalseweg 20
Mariënheem
06-22903265
Kunst van Hier tot Ginder
Muldersweg 1b
Okkenbroek		
Stichting De IJssellinie
Haereweg 4B
Olst		
Ut Huus
Jan Schamhartstraat 5
Olst
0570-683939
Ribs & Blues Festival
Domineeskamp 1
Raalte		
Historische Vereniging Wijhe
Langstraat 52
Wijhe
0570-521062
IJsseltheaterfietstocht				

Landgoederen				
Stichting IJssellandschap

Haereweg 4

Olst

0570-635955

Natuureducatie				

www.janstamfiets.nl
www.autotechniekluttenberg.nl
www.luttenberg.nl
www.noetselerberg.nl
www.pitchputtbussloo.nl
www.deventer.info
www.maathoeve.nl
www.aeroclubsalland.nl
www.huisintveld-lettele.nl
www.uthuus.nl
www.bijlampe.nl
www.depothaar.nl
www.cultuurhuusbraakhekke.nl
www.infocentrumijssel.nl
www.eicas.nl
www.deventer.info
www.kwekerijhetnieuweveld.nl
www.nieuwsion.nl
www.bakkerij-ijsmuseum.nl
www.eenlevenlangboer.nl
www.museumholterberg.nl
www.amfitheaterhetlommerrijk.nl
www.delaarman.nl
www.klompen.nl
www.beeldentuinmarienheem.nl
www.kunstvanhiertotginder.nl
www.ijssellinie.nl
www.uthuus.nl
www.ribsenblues.nl
www.historischeverenigingwijhe.nl
www.theaterlangsdeijssel.nl
www.ijssellandschap.nl

Informatiecentrum IJssel Den Nul
Rijksstraatweg 109
Den Nul
0570-745040
Natuurmuseum Holterberg
Holterbergweg 12
Holten
0548-361979
Buitencentrum Sallandse Heuvelrug
Grotestraat 281
Nijverdal
0548-612711
				

www.infocentrumijssel.nl
www.museumholterberg.nl
www.staatsbosbeheer.nl/
natuurgebieden/salland/buitencentrum

Flierweide
Rustpunt Wormenkwekerij De Lange Pier
Iets van de Weg
Landwinkel de Knapenvelder

www.flierweide.nl
www.wormenkwekerij-delangepier.nl
www.ietsvandeweg.nl
www.deknapenvelder.nl

Rustpunten

Traasterdijk 16
Butersdijk 8
Nieuwe Wetering 1
Knapenveldsweg 29

Bathmen
Lettele
Lierderholthuis
Raalte

0570-541478
06-22189088
0572-391230
0572-352238

Tuinen				

De Ulebelt
Het Nieuwe Veld
Huyskweker Pot

Maatmansweg 3
Boxbergerweg 46
Hooilandweg 2a

Deventer
Diepenveen
Mariënheem

0570-653437
06-53972168
0572-360966

Wandelen				

Camping de Holterberg
Bistro Oale Ste
Sallandse Wandelvierdaagse

Reebokkenweg 8
Holterweg 116
Postbus 47

Holten
0548-361524
Nijverdal
0548-612665
Raalte		

Water				

Sport- en Belevingscentrum De Scheg
Zwembad de Tippe
Landgoed Schuilenburg
De Wilgenweard
Grimberghoeve
Familievakantiepark Krieghuusbelten
Zwembad Tijenraan

Piet van Donkplein 1
Brinkweg 11
Schuilenburgerweg 54
Sportlaan 6
Klokkendijk 14
Krieghuisweg 19
Zwolsestraat 65

Deventer
Heino
Hellendoorn
Nijverdal
Notter
Raalte
Raalte

0570-503939
0572-391850
0548-681782
0548-681338
0548-513292
0572-371575
0572-760600

Winkelen 				

VVV Deventer
Het Nieuwe Veld
De Olsterhof

Brink 89
Boxbergerweg 46
A. Geertsstraat 16

Deventer
Diepenveen
Olst

0570-710120
06-53972168
0570-564330

Workshops				

Klooster Nieuw Sion
Recreatiebedrijf de Maathoeve
Museum de Laarman
IEsselcider

Vulikerweg 6
Witteveensweg 23
Butzelaarsstraat 60
Spanjaardsdijk 68b

Diepenveen
Heeten
Luttenberg
Schalkhaar

0570-531392
06-33104950
0572-301288
06 83504486

www.ulebelt.nl
www.kwekerijhetnieuweveld.nl
www.kwekerij-pot.nl
holterberg.ardoer.com/nl
www.oaleste.nl
www.sw4d.nl
www.sportbedrijfdeventer.nl
www.zwembaddetippe.nl
www.schuilenburg.nl
www.wilgenweard.nl
www.grimberghoeve.nl
www.krieghuusbelten.nl
www.zwembadtijenraan.nl
www.deventer.info
www.kwekerijhetnieuweveld.nl
www.olsterhof.nl
www.nieuwsion.nl
www.maathoeve.nl
www.delaarman.nl
www.iesselcider.nl
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Ontdek en bezoek
de regio Hardenberg!

Een dagje winke
len of pretpark
?
Wandelen, fiets
en, vissen of va
ren,
kort of lang op
vakantie? Wat
je
ook
wil doen; de re
gio Hardenberg,
ge
legen
in het mooie en
natuurrijke Vech
td
al
en het romantis
che Reestdal,
heeft het
allemaal!
Bezoek WWW.V
ISITHARDENBE
RG.NL
voor leuke tips,
wandel- en fiets
routes en
evenementen.

vechtdal
overijssel
72
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Informatie

Kerken

Molens
Bathmen
Deventer
Holten
Hellendoorn
Marle
Olst
Raalte
Rijssen
Welsum
Windesheim
Wijhe

• Stelling-/korenmolen De Leeuw
• Bolwerksmolen
• Diekerhookse Mölle ‘de Hegeman’
• Korenmolen De Hoop
• Stelling-/korenmolen De Wippe
• Stelling-/korenmolen De Vlijt
• De Bökkers Mölle
• Amerikaanse windmolen Oversch
• Windmolen Fortis Montana
• Pelmolen Ter Horst
• Stelling-/korenmolen
Houdt Braef Stant
• Windesheimer Molen
• Stelling-/korenmolen de Wijhese

www.korenmolendeleeuw.nl
www.bolwerksmolen.nl
www.dijkerhoek.nl/molen
www.molendehoop.nl

www.bokkersmolle.nl

www.depelmolen.nl

www.windesheimermolen.nl
www.gb1703.nl

Markten
Bathmen
• Schoolstraat
		
Deventer
• Weekmarkt Beestenmarkt
• Weekmarkt Brink
met biologische markt
• Weekmarkt Keizerslanden
• Weekmarkt op de Brink
		
• Weekmarkt Colmschate
Diepenveen
• Warenmarkt centrum
Heeten
• Warenmarkt Dorpsplein
Heino
• Marktplein
Hellendoorn
• Warenmarkt
Holten
• Warenmarkt Smidsbelt
Nijverdal
• Warenmarkt centrum
Olst
• Warenmarkt
Raalte
• Domineeskamp
• Grote markt
Rijssen
• Warenmarkt ‘t Schild
		
Schalkhaar
• Warenmarkt
Wesepe
• Warenmarkt
Wijhe
• Warenmarkt

tip:

Dinsdag
Zaterdag
Dinsdag

08:00 - 13:00 uur
08:00 - 13:00 uur
08:00 - 13:00 uur

Zaterdag
Woensdag
Zaterdag
Vrijdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Woensdag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Donderdag
Donderdag
Dinsdag

09:00 - 17:00 uur
08:00 - 13:00 uur
08:00 - 17:00 uur
08:00 - 13:00 uur
08:00 - 13:00 uur
13:30 - 17:00 uur
13:00 - 17:00 uur
08:00 - 12:30 uur
08:00 - 13:00 uur
13:00 - 17:30 uur
11:00 - 17:00 uur
11:30 - 17:00 uur
08:30 - 12:30 uur
10:00 - 16:00 uur
08:00 - 13:00 uur
08:00 - 17:00 uur
13:30 - 17:00 uur
11:00 - 13:30 uur
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.

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
Heino
• R.K. kerk
• Protestantse Nicolaaskerk
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

Koopavonden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

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

Tourist Info Kulturhus Holten
Smidsbelt 6, 7451 BL Holten
0548-801930
info@beleefrijssenholten.nl
www.beleefrijssenholten.nl
Open: ma t/m vrij 9-17 uur
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Natuurmuseum Holterberg
Holterbergweg 12, 7451 JL Holten
0548-361979, info@beleefrijssenholten.nl
www.beleefrijssenholten.nl
Open: ma-za 10-17 uur, zo 11-17 uur,
1 nov tot 1 apr op ma en di gesloten

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

Tourist Info/VVV Hellendoorn
Bakkerij- en IJsmuseum
Dorpsstraat 49, 7447 CN Hellendoorn
0548-612729, info@visithellendoorn.nl
www.visithellendoorn.nl
Open: 1e di in apr t/m herfstvakantie
ma 13-17 uur, di t/m vr 9-17 uur, za 9-16 uur,
in de wintermaanden gesloten
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
0548-612729, info@visithellendoorn.nl
www.visithellendoorn.nl
Open: ma t/m vr 9:30 tot 17:00 uur,
do-avond 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 10-16 uur
www.touristinfo-olstwijhe.nl

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

Tourist Info Rijssen
The Read Shop Rijssen
Haarstraat 44, 7462 AR Rijssen
0548-366687
info@beleefrijssenholten.nl
www.beleefrijssenholten.nl
Open: ma-vr 9-18 uur, za 9-17 uur, zo
gesloten, do koopavond tot 21 uur
Rijssens Museum
Kasteellaan 1, 7461 PV Rijssen
0548-514261
info@beleefrijssenholten.nl
www.beleefrijssenholten.nl
Open: di t/m vr 10-17 uur, za 13-17 uur

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

Informatiepunt Twents Reggedal
Pelmolenpad 9a, 7461 PT Rijssen
0548-549382
Open: April t/m sept.: 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

Toeristische
Informatiepunten
Op 5 locaties in de gemeente Raalte
staan informatiezuilen waar je digitale
informatie kunt vinden over de omgeving.
• Gemeenschapscentrum
Elckerlyc, Luttenberg
• Bij de Bank, Heeten
• Bruna, Raalte
• Hotel de Zwaan, Raalte
• Het Dorpshuus, Heino

DE LEUKSTE SPEELTUIN
VAN HET OOSTEN

Ontdek het
leukste dagje uit.

CHECK HET NU!

De Flierefluiter | Raarhoeksweg 49 | 8102 SZ Raalte | 0572-357756 | www.flierefluiterraalte.nl
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Veel meer dan een
lifestylewinkel
 Breed en verrassend assor�ment 
 Historisch pand met siertuin 
 Café en terras met bediening 
 Zeer ruime voorraad 
 Gelegen aan wandel- en ﬁetsroutes 
Aaldert Geertsstraat 16, Olst (Ov) | www.olsterhof.nl |

/

@olsterhof

