
Bij het Energieloket GroenDoen kun je terecht voor 

advies over het verduurzamen van jouw woning. 

Energiecoaches van de gemeente Rijssen- Holten zitten 

daar klaar om jou van gratis, onafhankelijk en vrijblijvend 

advies te voorzien. Stap eens binnen! 

Elsenerstraat 12, 7461 DN Rijssen 

Het gemeentehuis van Rijssen-Holten is ontzettend 

duurzaam. Het hele dak ligt vol met zonnepanelen en 

het gebouw wordt verwarmd met een warmtepomp. 

Op de kantoren werken alle lichten op bewegingssensoren. 

Hierdoor branden de lampen alleen als het echt nodig is. 

Schild 1, 7461 DD Rijssen 

Natuurmuseum Holterberg is één van de oudste en 

bekendste natuurmusea van Nederland. Het museum is 

bekend om zijn levensgrote diorama’s, die de bezoeker 

meevoeren van de Sallandse Heuvelrug naar de Wadden, 

de Veluwe en zelfs naar de Zwitserse Alpen. Natuurmuseum 

Holterberg heeft één van de grootste collecties Europese 

diersoorten met meer dan 1.000 dieren, van de grootste 

zangvogel van Nederland tot de enige Europese aap. 

Holterbergweg 12, 7451 JL Holten

Het vakantiepark Landal Twenhaarsveld is druk bezig 

met het zoeken naar duurzame oplossingen. Zo heeft 

het vakantiepark een biovergister. De biovergister zet 

voedselresten om in biogas. En niet zo’n beetje ook; per 

jaar genoeg voor wel vier huishoudens. Met dit groene 

biogas verwarmen ze hun zwembad. Op het vakantiepark 

staan ook twee ‘groene’ vakantiebungalows. De bungalows 

worden aardgasvrij verwarmd en gebruiken duurzame 

stroom. Zelfs de inrichting is duurzaam. De woningen zijn 

namelijk ingericht met gerecyclede en duurzame materialen. 

Landuwerweg 17, 7451 SP Holten

Het Kulturhus is dé ontmoetingsplaats voor culturele 

en sociale activiteiten en inspirerende bijeenkomsten 

in het centrum van Holten. Het gebouw waar onder 

andere ook de bibliotheek en de Tourist Info zitten 

is ook nog eens heel duurzaam. Het gehele dak is 

vol gelegd met zonnepanelen en het gebouw wordt 

verwarmd door middel van een warmtepomp. 

Smidsbelt 6, 7451 BL Holten

FIETSROUTE MET
BEZOEKPUNTEN

2.5 
UUR

28.5 
KM

Het duurzame droomhuis van Paul de Goede en  

Rita Beldman is volledig energieneutraal. De muren zijn 

geïsoleerd met een soort pulp van oud papier. Hierdoor 

hoeven ze hun woning niet te verwarmen als het 

buiten tussen de 14 graden en 34 graden is. Het huis is 

afgewerkt met leem en heeft een leemkachel. Dit was 

vroeger een bouwmethode voor arme mensen. Paul en 

Rita hebben gekozen voor leem, omdat het een enorme 

opnamecapaciteit voor vocht heeft. En een leemkachel 

heeft als voordeel dat de warmte heel lang in het leem 

blijft. De leemkachel en hun fornuis stoken ze op met de 

pallets van hun bedrijf en de restwarmte daarvan gaat 

naar de warmtewisselaar. En als het dan echt nodig is, 

hebben ze nog een warmtepomp. Daarmee hebben Paul 

en Rita dus 0,0 energiekosten!

Fliermatenweg 1, 7451 NH Holten

Aan de rand van het natuurgebied de Borkeld bevindt 

zich Rustpunt Het BuitenKansje. Deze heerlijk plek 

om even uit te rusten is ook nog eens heel duurzaam. 

Waar vroeger een oude veldschuur stond realiseerden 

de eigenaren volgens de traditionele bouwwijze, een 

Twentse schuur met een wilde bloementuin. Op de 

schuur liggen verdekt tussen het riet zonnepanelen en 

het rustpunt is ook nog eens geheel nul-op-de-meter. 

Borkeld 12, 7462 PG Rijssen

Het nieuwe zwembad de Koerbelt is misschien wel 

het meest duurzame zwembad van Europa. Door 

alle verduurzamingsmaatregelen is het zwembad 

straks energiepositief: er wordt dus zelfs energie 

terug geleverd. Naast dat het dak wordt vol gelegd 

met zonnepanelen wordt er ook gebruik gemaakt 

van heatpipes. De heatpipes verwarmen het water 

dat erdoor loopt. Die warmte wordt opgeslagen 

in thermische accu’s. Met deze warmte wordt het 

zwembadwater verwarmd. 

Arend Baanstraat 105A, 7461 DT Rijssen

In Rijssen-Holten zijn er ontzettend veel duurzame initiatieven te vinden. Daar zijn wij trots op! 

Met deze duurzame fietsroute zetten we een aantal van deze initiatieven in het zonnetje. 

Laat je vooral inspireren door de gave projecten en het mooie landschap van onze gemeente. 
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KULTHURHUS

HOLTEN

LIGTENBERG

BORKELD

BEUSEBERG

RIJSSEN

LANDAL TWENHAARSVELD

NATUURMUSEUM HOLTERBERG

GEMEENTEHUISENERGIELOKET

RUSTPUNT HET BUITENKANSJE

DE KOERBELT

HET DROOMHUIS

2.5 
UUR

28.5 
KM

Fiets op de Smidsbelt, richting de Kerkstraat

Sla linksaf naar de Kerkstraat

Weg vervolgen naar de Kolweg

Sla linksaf naar de Rijssenseweg

Steek bij de rotonde de N350 over en sla linksaf

om op de Rijssenseweg te blijven

Sla rechtsaf naar de Landuwerweg

Je vindt Landal Twenhaarsveld links

Steek de N350 over en sla linksaf

Sla daarna meteen rechtsaf de Zilverzandweg op

Sla rechtsaf naar de Valkenweg (het spoor over)

Sla gelijk linksaf naar het Groenewegje  

(parallel aan het spoor)

Sla rechtsaf naar de Beukenlaan

Vervolg op de Beukenlaan/ 

Oude Hellendoornseweg  

(Heb jij jouw geboortejaar al ontdekt?) 

Sla linksaf naar de top van de Holterberg 

Je vindt Natuurmuseum Holterberg links

Fiets terug en sla rechtsaf de Wullenbergweg in

Sla aan het eind rechtsaf op de Eekhoornweg

Ga bij de T-splitsing linksaf naar de Forthaarsweg

Fiets deze weg af tot de Sprokkelweg

Ga rechtsaf en steek de N350 over 

Vervolg je route op de Geskesdijk

Steek het spoor over en sla linksaf naar  

de Veenweg

Ga aan het einde van de weg linksaf naar de 

Drostendijk (zandpad)

Sla meteen rechtsaf naar de Zeggeweg

Sla dan linksaf naar De Wiep

Na het houten hek sla je rechtsaf de Zanddijk op

Sla linksaf naar de Katoendijk

Ga op de kruising met de Geskesdijk linksaf 

Je fietst nu Rijssen in en de weg gaat over in  

een fietspad

Sla rechtsaf naar de Keizersdijk

Sla linksaf naar de Banisweg

Ga rechtsaf naar de Welleweg

Ga bij de rotonde rechtdoor en blijf op  

de Welleweg

Ga rechtdoor op de Blinde Banisweg

Fiets om het gemeentehuis heen terug

naar de Elsenerstraat

Steek de kruising over en volg de

Elsenerstraat, deze gaat over in de  

Arend Baanstraat

Ga bij de rotonde rechtdoor en blijf op de 

Arend Baanstraat

Je vindt zwembad de Koerbelt links

Fiets verder op de Arend Baanstraat, Rijssen uit

Sla linksaf naar de Brekeldlaan

Sla meteen rechtsaf op de Oude Markeloseweg

Sla rechtsaf naar de Elsenerveldweg

Vervolg de weg op De Stikker, dit is een 

onverharde weg

Vervolg de weg op het karrenspoor en sla na de 

bocht linksaf De Borkeld op

Je vindt rustpunt Het Buitenkansje links

Fiets verder over de Borkeld

Sla rechtsaf om op de Borkeld te blijven

Sla linksaf naar de Borkeldsweg en

vervolg deze weg, alsmaar rechtdoor

Je passeert een fietstunnel

Sla linksaf op de Esstraat

Sla rechtsaf naar het Hogepad

Sla linksaf naar de Elsenerstraat

Je vindt het nieuwe energieloket links 

(Elsenerstraat 12)

Neem de rotonde driekwart en sla de 

Aalpolsweg in

Fiets de Aalpolsweg uit

Vervolg de weg op de Fliermatenweg

Je vindt het droomhuis rechts  

(bij de kruising Fliermatenweg/

Menumsweg/Liezenweg)

Sla rechtsaf naar de Liezenweg

Sla rechtsaf naar de Larenseweg

Neem op de rotonde de tweede afslag en

vervolg de Larenseweg

Neem op de rotonde de eerste afslag naar  

de Dorpsstraat

Sla rechtsaf naar de Smidsbelt

Je bent nu weer terug bij het Kulturhus 


