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Pure smaken 
Voor oerlekkere producten en 
smaken ben je in Salland aan het 
juiste adres. Fiets langs één van de 
vele boerderijwinkels en proef de 
pure producten vers van het land. 

Vier het leven 
Er worden veel grote en 
kleinschalige evenementen 
georga niseerd in Salland. 
Een aantal van deze evenementen 
heeft nationale en zelfs 
internationale bekendheid. 

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

Agrocultuur
Sallanders zijn graag buiten. 
Op het platteland. Verbonden 
met de natuur. Boeren die hun 
land bewerken. Weilanden waarop 
koeien grazen. Geniet van de 
gastvrijheid van onze boeren! 

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

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

  www.slingervansalland.nl

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

Tip
Bezoek ook de andere 

Hanzesteden 
www.visithanzesteden.nl 

Welkom in
 Salland!

wijhe

raalte

Luttenberg

hellendoorn

nijverdal

Rijssen

holten

bathmen

Deventer

heino

Tip
Fiets een MTB Route 
www.mtbsalland.nl 
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In dit magazine geven we je inspiratie en informatie over 
Salland. Van IJssel naar Heuvelrug, van ongerepte natuur 
naar levendig landgoed, van dorp naar Hanzestad 
Deventer. Zo slinger je door Salland. Hartelijk hart 
van het oosten, land van doeners en noabers, streek 
van alle tijd voor elkaar. Ons thuis, jouw thuis.

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

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

Zo verslingerd 
aan Salland

Voorwoord

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

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

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

Deel je belevenissen 
in Salland met de 

#verslingerdaansalland

Waarom raak jij  
verslingerd aan Salland?

1. 	 Vijfsterren	fiets-,	wandel-	en	MTB-netwerk.
2.  Ontdek het landschap vol karakter van 

Sallandse	Heuvelrug	&	Twents	Reggedal,	
het gebied in en rondom Nationaal 
Park De Sallandse Heuvelrug.

3.  De mooiste rivier van Nederland: de IJssel.
4.  De gastvrije en vriendelijke Sallanders.
5.  De vele evenementen die hier 

georganiseerd worden.
6.  Regio met de hoogste dichtheid aan 

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

in het hart van Salland.
9.  De heerlijke en ambachtelijk 

gemaakte streekproducten.
10. De uitstekende overnachtingmogelijkheden.
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De IJssel behoort tot de mooiste rivieren van Nederland. De combinatie van stromend water,  
de uiterwaarden, de natuurgebieden, de Hanzesteden Deventer en Zwolle en de tussenliggende  

“Hanzehaltes” Olst en Wijhe en de gezellige drukte van zowel schepen als pleziervaart maakt  
de IJssel een toeristische trekker van formaat! Wij hebben de leukste tips voor je op een rij gezet.

De mooiste rivier 
van Nederland

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 

2

3

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! 

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
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Aan de overkant van de IJssel ligt 
Veessen. Het dorp ligt prachtig 
aan een grote meander. Waar een 
rivier is, zijn ook uiterwaarden 
en die zijn hier buitengewoon 
boeiend. Cultuurhistorische 
landschapselementen, statige 
IJsselhoeven, het roodbonte MRIJ-vee 
maar ook ooievaars en talrijke soorten 
weide- en watervogels zorgen er voor 
dat het oog heel veel te zien krijgt. 
Tip: wandelaars en fietsers kunnen met 
het Kozakkenveer genieten van een 
bijzondere overtocht tussen Veessen 
en Fortmond. www.visitheerde.com

4

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.

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

Kilometers fietsgenot  
Het is prachtig fietsen langs de IJssel! 
Van natuurgebied naar landgoed, 
via dijken, slingerweggetjes 
en veerponten. En onderweg 
afstappen voor een kop koffie in 
het gezellige Olst en Wijhe. Tips 
voor mooie fietsroutes zijn Rondje 
Pontje, de Slinger “Het geheim 
van de IJssel in oorlog en vrede” 
en Fietsrondje Gastvrij Wijhe.  
www.verslingerdaansalland.nl/
alle-routes/fietsen

De geheimen  
van de IJssellinie
Verscholen in het bos van Landgoed  
de Haere in Olst liggen de bunkers en  

5

de kazematten 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 

Met je voeten 
in de IJssel
Staatsbosbeheer heeft 10 mooie 
locaties langs de IJssel uitgezocht 
die via een gemarkeerd paadje 
te bereiken zijn. Op de oever 
zijn grote zitstenen geplaatst, 
waarvandaan je een prachtig 
uitzicht hebt over de IJssel. Hier 
kun je heerlijk wegdromen, 
genieten van het stromende 
water, het IJssellandschap 
en de rust. Staatsbosbeheer 
organiseert regelmatig 
activiteiten zoals vogelspotten 
en natuurwandelingen 
in de IJsselvallei. 
www.staatsbosbeheer.nl/
natuurgebieden/ijsselvallei

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

7

8

6

Gluren 
bij de buren

De IJssel

Wegdromen 
langs het 
water, 
onthaasten 
in de natuur
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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…

Het geheim van de IJssel 
in oorlog en Vrede

verre Basjkortostan, die meestreden bij de 
bevrijding van Nederland uit Franse overheersing. 
Herinneringen aan deze tijd zijn een levensgroot 
ruiterbeeld bij Veessen, het kozakkenpontje 
als verwijzing naar de Schipbrug over de IJssel 
en het Basjkieren monument in Wijhe. 

Wat is de IJssellinie?
De IJssellinie was een uiterst geheime waterlinie 
uit de Koude Oorlog, die ons land moest 
beschermen tegen een mogelijke Russische 
invasie, Het Rode Gevaar. Met het in werking 
zetten van dit plan zou een 127 kilometer 
lange en vijf tot tien kilometer brede strook 
land tussen Nijmegen en Kampen onder 
water worden gezet. Er waren plannen voor 
evacuatie van de ruim 400.000 bewoners van 
de IJsselvallei bij wie het niet bekend was dat 
dit hen mogelijk te wachten stond. Kijk voor 
meer informatie op www.ijssellinie.nl

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 

Tijdens deze fietstocht maak je kennis met het 
oorlogsverleden van Olst-Wijhe. Centraal in de 
route staan de geheimen van de IJssellinie uit 
de periode van de Koude Oorlog. Daarnaast kan 
je persoonlijke verhalen lezen en beluisteren 
uit de Tweede Wereldoorlog,  gekoppeld aan 
Liberation Route Europe. Tenslotte maak 
je kennis met de unieke geschiedenis van 
de Basjkieren. In Wijhe lag in de winter van 
1813-1814 ruim zes weken het basiskamp van 
de Basjkierse ruiters – de voorhoede van het 
Russische leger. Mannen én vrouwen uit het 

tIp 
Check www.ijssellinie.mobi 
om de verhalen om de parels en de 
geheimen van de IJssellinie te ontdekken!

en de commandobunker tussen de bomen 
verscholen. Ze zijn op open dagen en tijdens 
excursies van binnen te bekijken. 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 informatiebordjes 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.

Fietsroute Wijhe-Olst 41 km
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IJssel in oorlog en vrede alleen knooppunten  

wijhe

olst

boskamp

boerhaar

Den Nul

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.

De Route 
Praktisch 

knp fietsknooppunt
RA rechtsaf 
LA linksaf 
ri. richting
Afstand: 41 km
Start:  Parkeerplaats bij  

Kasteel De Haere, 
Haereweg 4 in Olst

GPX-track, brochure, extra achtergrond-
verhalen (onder andere van ooggetuigen 
en IJsselliniegids Jacques Duivenvoorden): 
www.slingervansalland.nl

• Verlaat de parkeerplaats en sla LA.  
Fiets de zandweg af. 

• Bij de driesprong RA.

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

• 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 
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 
beneden, LA en verder onderlangs de dijk.

• Volg knp 59 – 38.

• Bij knp 38 kun je eventueel het ruiterbeeld 
van de Basjkieren bezoeken. Ga dan bij knp 
38 LA naar knp 51. Neem het kozakkenveer 
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.

• Vanaf knp 38 naar 49.

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

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

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

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

• Bij knp 72 LA ri. knp 69, maar RA zandweg 
naar landgoed De Haere. Na een paar honderd 
meter ligt de parkeerplaats aan je rechterhand. 
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IJssel in oorlog en vrede alleen knooppunten  
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Rust, Ruimte & Natuurbeleving
Het terrein ligt in het bos en heeft open grasvelden. Trekkersveld 

met picknicktafels, overdekte speelparadijs. Ruimte voor grote caravans en 
campers. Zwemmen, roeien en vissen in de natuur vijver.

Voor meer informatie en reserveren: www.campingdevrolijk.nl

NATUUR CAMPING EN NATUURKAMPEERTERREIN

De Vrolijk

adres: Wittendijk 4
7245 RS Laren (Gld.)

BIJ INFOPUNT BATHMEN 
KUNT U TERECHT VOOR
• Toeristische Informatie

• Fiets- en wandelroutes

•  Happen & stappen in Bathmen 
(min. 10 personen, reserveren)

•  Kaarten voor voorstellingen 
en � lms in het Cultuurhuus

• Kopje ko�  e of thee

• Krantje lezen

EN NOG VEEL MEER...

INFOINFO
BATHMEN

INFO

OPENINGSTIJDEN
Ma. t/m vr.  10.00 - 16.00 uur
Za. 10.00 - 13.00 uur

ADRES
Schoolstraat 6a
7437 AE Bathmen
Telefoon 0570-540839

Kijk voor meer informatie op
WWW.BATHMEN.NL

Cultuurhuus Bathmen

Ontspannen  

in rust en  

ruimte

SALLANDSHOEVE
VAK ANTIEPARK

UNIEKE FAMILIEVAKANTIE  
OP VAKANTIEPARK  
SALLANDSHOEVE

4* CAMPING, GLAMPING,  
EN VAKANTIEHUISJES 

KAMPEREN AAN  
HET WATER OF MET  
PRIVÉSANITAIR

BINNENZWEMBAD  
EN SPEELVIJVER

HOE BELEEF JIJ
JOUW VOLGENDE 

VAKANTIE?

VOLG ONS VIASCAN DE QR VOOR MEER  
INFO OF BOEK METEEN!

Olst-Wijhe
Hier stroomt 
de IJssel
...en zóveel meer!

• Bruisende horeca
• Mooie winkelstraten
• Prachtige wandelgebieden
• Mooie fietsroutes
• Overnachten op leuke campings

Landschap vol beweging, plek vol  
verhalen. Dit is Olst-Wijhe. Hier stroomt 
de IJssel, de mooiste rivier van Neder-
land. En er stroomt hier zóveel meer!
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Olst-Wijhe

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!

Olst-Wijhe
Hier stroomt de IJssel... en zóveel meer!

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. 

Wandelroute 
Olst-Wijhe

Scan de QR-code 
om de wandelroute 
te downloaden. 

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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Dit moet je doen in Olst-Wijhe 

1

2

3

4

5

6

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

Fiets de route ‘Het geheim van de IJssel in oorlog en vrede’.  
Zie pagina 8 en 9 voor meer informatie.

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. 

Ontdek het geheim van de IJssellinie.

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

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

Lebuinuskerk. Vanaf het 
hoogste punt heb je een 
fenomenaal uitzicht over 
Deventer en omstreken.

•	 Bezoek	Museum	de	Waag,	
het oudste waaggebouw 
van Nederland. 

Shop till you drop!
Wandel door de pittoreske binnenstad 
van Deventer en struin lekker rond 
door de smalle straten. De stad 
biedt een verrassend groot aanbod 
van bijzondere, grappige, mooie en 
unieke winkels en galeries. Bij de VVV 
Deventer in het Penninckshuis, Brink 
89, is de ‘Wandelroute langs galeries en 
unieke winkeltjes’ verkrijgbaar. Hierin 
tref je ruim 75 kleinschalige winkeltjes, 
die allen voldoen aan de criteria: 
uniek en bijzonder! Meer informatie: 
www.deventer.info/winkelen

Deventer

1 2 3
Deventer ontdek je het beste door  
het maken van een stadswandeling. 
Dat kan op eigen gelegenheid met  
een boekje, middels een app op 
je telefoon of met een ervaren 
stadsgids. Bij de VVV Deventer zijn 
diverse stadswandelroutes te koop 
vanaf € 3,00. 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

Ruim 1000 
monumenten 

Deventer is één van de oudste steden van Nederland. Het centrum bestaat uit een wirwar van straatjes 
die leiden naar mooie pleinen en gezellige terrassen. En de stad is schitterend gelegen aan de IJssel. 

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

Betoverd door historie,  
verrast door hippe hotspots

Verslingerd 
aan Salland

Wandelen in  
Hanzestad Deventer

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.
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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

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

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 de buitenbar aan de 
Welle op het Verlaagde Wellepad.

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

en de IJsselvallei, zorgen voor 
een afwisselend landschap. In 
de zonnige maanden is er iedere 
donderdag een fietstocht in de 
fraaie omgeving van Deventer onder 
leiding van Gilde gidsen, die over de 
interessante bezienswaardigheden 
vertellen onderweg. De afstanden 
van de routes variëren tussen de 
30 en 65 km. Meer informatie: 
www.gildedeventer.nl

Bruisende 
evenementen
Deventer is een echte evenementen-
stad. Bijna elke week wordt er wel 
wat georganiseerd. De grootste 
publiekstrekkers zijn de jaarlijkse 
Boekenmarkt en het Dickens Festijn. 
De Boekenmarkt is een walhalla 
voor boekenwurmen. Voor het 
Dickens Festijn gaat de stad terug 
in de tijd, naar de negentiende 
eeuw. Een ander grootschalig 
evenement is Deventer op Stelten. 
De historische binnenstad voelt 
tijdens dit evenement aan als 
een groot openluchttheater. 

Kindvriendelijk
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.

Ruim aanbod aan 
overnachtings-
mogelijkheden
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.

Deventer

4

6

9

5

7

8

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

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!
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Slinger Langs Schipbeek 
en Ommelanden 

Tijdens deze fietstocht maak je kennis met de geschiedenis van de Schipbeek, 
een eeuwenoude beek die vroeger druk bevaren werd. Ook de ommelanden zijn de moeite waard! 

De Schipbeek

Fietsroute 48 km

Uit: De Canon van Nederland 

12 meter lang en 2,5 meter breed. Als het 
waaide, konden de schepen zeilen. Als  
het windstil was, werden de schepen vooruit 
getrokken door de schippersknecht. Hij zat 
met een lang touw aan de zomp vast en 
liep over een speciaal pad langs het water.

Overnachten
De zompen hadden maar een hele kleine 
ruimte waar de schipper en zijn knecht 
konden slapen. Daarom kozen veel 
schippers ervoor om in een schipperscafé 
te overnachten. Zoals in Huize Beekhof 
(vroeger de Schute), de Pothaar, de 
Bonte Os, en de Scheperboer in Loo. 

Trein
In 1888 kreeg Bathmen een station. 
Sindsdien werden er steeds minder 
goederen via het de Schipbeek vervoerd. 
De beek verloor haar functie als vaarweg. 
Nu zorgde de beek alleen nog voor veel 
wateroverlast, zeker voor de boeren. Tussen 
1932 en 1933 werd daarom een stuw bij 
de Wippert gebouwd. Hierdoor kwam 
er een einde aan de overstromingen.

Gevaarlijk
In de Middeleeuwen was reizen niet zo 
makkelijk als nu. De meeste (zand)wegen 
waren blubberig en moeilijk begaanbaar. 
Reizen duurde lang en het was lang niet 
altijd veilig onderweg. Soms werden reizigers 
overvallen door struikrovers. Daarom 
gebruikten de inwoners van Bathmen de 
Schipbeek voor het vervoer van mensen 
en spullen, zoals landbouwproducten, 
hout, zand, tabak, huiden en vis.

Nat
Helaas was de Schipbeek maar een deel 
van het jaar te bevaren. Zomers stond het 
water te laag. In de lente en in de winter 
waren er vaak overstromingen. In de lente 
van 1744 brak de Snippelingsdijk tijdens 
een overstroming door. Hendrik Lindeman 
uit Deventer bedacht daarop een plan om 
de beek beter bevaarbaar te maken.

Speciale boten
Op de Schipbeek voeren zompen. Deze 
schepen waren speciaal ontwikkeld voor 
ondiep vaarwater. Ze waren ongeveer  

Nieuw!
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maar op aandringen van de nabijwonende 
boeren later toch weer aangelegd. 

Marsmansvonder
Aan de beekwal is bij de aanleg van de A1 
een grote, diepe plas ontstaan. Onder de 
snelweg door was vroeger direct rechts in 
de bocht de Marsmansvonder te vinden: 
een smalle loopbrug. De boeren gingen er 
met de koeien en varkens over. Fietsende 
schoolkinderen en kerkgangers wisten 
de korte weg eveneens te vinden.

Huize de Menop
Menopsweg, Bathmen
Het landhuis De Menop dankt zijn naam aan 
de ligging dichtbij de Oude Schipbeek. Tot 
1900 bevond zich hier een voorde waar de beek 
kon worden overgestoken. De oevers maakten 
het naar beneden rijden met paard en wagen 
eenvoudig, maar uit de beek omhoog vroeg 
aandacht en inspanning: daar moest men 
‘op mennen’. Huize Menop werd reeds in 1655 
vermeld onder de naam De Steenshoeve.

Oxerhof 
Oxerhoflaan 4, Deventer
Landgoed De Oxerhof is gelegen tussen de 
Schipbeek en de Dortherbeek (ongeveer 
500 meter van de fietsroute - richting 
knooppunt 30). De locatie en het landgoed 
worden gekenmerkt door een rijke 
geschiedenis en een prachtige omgeving.

Huize Dorth en 
het Dortherbos
Bathmenseweg 16, Kring van Dorth
Het huis zelf is niet te bezichtigen, 
wel is het mooi wandelen in het 
Dortherbos (Natuurmonumenten). 

Bolle Stuw
Langs de Schipbeek bij knooppunt 10
De Bolle Stuw (Panta rhei – alles stroomt), 
die dicht bij de samenkomst van de oude 
en de nieuwe Schipbeek is gelegen, was 
vroeger van hout. De naam is afkomstig van 
de nabij gelegen boerderij De Bolle. Toen 
de stuw kapot ging, werd deze opgeruimd, 

 
bijzondere plekken aan de route

De Route    
Je kunt je route starten in het hart van Bathmen, 
bij Cultuurhuus Braakhekke. Maar je kunt de route 
natuurlijk bij elk genoemd knooppunt beginnen. 
 

9  17  8  7  31  29  25  11  10  74  
14  67  6  5  15  4  3  2  9  

Gebruikte afkortingen:
RA = Rechtsaf LA = Linksaf  
RD = Rechtdoor RI = Richting
knp = fietsknooppunt 
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Tips
Naast het fietsen van de route kun je 
je verblijf in Bathmen verlengen! 
We hebben daarvoor een aantal leuke tips:

Kunst en Poëzie 
wandelrondje Bathmen
Te verkrijgen bij het InfoPunt, 
Schoolstraat 6a Bathmen

Struikelstenen route 
door Bathmen
Te verkrijgen bij het InfoPunt, 
Schoolstraat 6a Bathmen.

Happen en Stappen in Bathmen
Alleen met groepen vanaf 10 personen. 
Reserveren bij InfoPunt,  Schoolstraat 6a Bathmen.

De Pothaar - Boerderijmuseum, 
boerderijkamers
www.depothaar.nl
In ons boerderijmuseum komt de geschiedenis 
tot leven. In verschillende tijdkamers zijn 
klederdrachten, schilderijen, serviezen, 
foto’s en allerlei voorwerpen te zien. Zo 
krijg je een goed idee van het Sallandse 
boerenleven van vroeger tot nu.

Historisch Informatie 
Punt HIP (Oudheidkundige 
Kring Bathmen = OKB)
Sinds februari 2018 heeft de OKB een 
Historisch Informatie Punt. U kunt hier terecht 
voor al uw vragen over de geschiedenis van 
Bathmen, foto’s, genealogie van mensen uit 
Bathmen, achtergrondinfo van boerderijen, 
krantenknipsels, enzovoort. 
Deventerweg 8A (aula op de oude begraafplaats).
Aanwezig op woensdag tussen 9.30 en 12.00 uur 
en op donderdag tussen 13.30 en 16.00 uur.
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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.

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.

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.

1 4

2

3

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.

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.

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!

Mountainbiken

Modder op je neus, 
kilometers in je benen

Verslingerd 
aan Salland

Paradijs voor 
mountainbikers



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. 

mtbsalland.nl

Mountainbiken

Huur een mountainbike bij:

Ultimate Adventures 
www.ultimateadventures.nl 

Jan Stam Fietsverhuur 
www.janstamfiets.nl 

De Wilgenweard 
www.wilgenweard.nl

tip!
1

2

3

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

Route Hellendoorn-
Nijverdal (19 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. 

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. 

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. 

Route Rijssen (18 km)
Volg de groene bordjes
Je rijdt grotendeels door natuur-
gebied De Borkeld wat bestaat uit 
jong bos, grote heidevelden, akkers, 
leemkuilen en zelfs een stukje hoog-
veen. Een pittig parcours met veel 
klimmetjes, keren, klauteren, draaien 
en afdalen. Het is nergens vlak.

4
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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.

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 mid-
del 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 ken-
merken zich door grote hoogteverschillen, 
onverharde paden, uitdagende singletracks 
en lopen door een gevarieerd landschap.
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Tips voor 2023
• Deventer viert het Hanzejaar
 Het jaar 2023 wordt een feestelijk jaar! In 2023 vindt het  

Hanzejaar plaats met een bomvol programma als ode aan  
de Hanze. Tijdens het Hanzejaar staan de negen Hanzesteden  
in Oost-Nederland een jaar lang in het teken van het  
Hanze-gedachtengoed met een uiteenlopend programma,  
van serieus tot uitbundig en van cultureel tot economisch.  
Kijk voor meer info op www.deventerhanzejaar.nl

• Raalte 900 jaar 
 Het dorp Raalte bestaat 900 jaar in 2023. Dat vieren we  

graag samen met de Sallanders maar ook met de bezoekers. 
Er staan drie weekenden centraal. Kijk voor meer informatie 
op de pagina's 28 en 29 en op www.900jaarraalte.nl

Voor een actueel overzicht ga je naar 
www.verslingerdaansalland.nl/agenda 
of scan de QR-code. 
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Een avondje genieten van voorstellingen in het theater? 
Dat kan in: 

Geniet van theater

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. Mimik Film + Theater  www.mimik.nl
11. Amfitheater Het Lommerrijk www.amfitheaterhetlommerrijk.nl
12. Holstohus  www.uthuus.nl

Mooie tradities, 
feestelijke feesten

De Sallander houdt van vieren, een feestje houden, gezelligheid. De evenementenagenda is 
dan ook goed gevuld. Van festival met landelijke bekendheid tot de lokale tentfeesten. 

Van theater tot activiteiten in de natuur. Van sportevenementen tot streekmarkten. En alles 
wat hier tussen in zit. Veelal georganiseerd door enthousiaste en passievolle vrijwilligers.

Evenementen
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Speelplezier in Salland 
Wil je een leuk dagje uit met kinderen? Geen probleem! 

Met speelbossen, kinderboerderijen, wandelroutes, pretparken, 
zwembaden en leuke activiteiten kunnen kinderen zich niet vervelen 

in Salland! We hebben de leukste tips op een rijtje gezet.

Kinderpret

Kinderboerderijen
Kinderboerderij Dondertman 
www.kbdondertman.nl
Speel- en recreatieboerderij 
De Flierefluiter 
www.flierefluiterraalte.nl
Ulebelt 
www.ulebelt.nl

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

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

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

Actief
Multi Fun Bussloo 
www.multifunbussloo.nl
De Wilgenweard 
www.wilgenweard.nl 
Sportbedrijf Deventer 
www.sportbedrijfdeventer.nl 
Recreatiebedrijf De Maathoeve 
www.maathoeve.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 
www.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 

202321Verslingerd aan Salland
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De Heks van Lettele

Speciaal voor kinderen is er een interactieve wandel- en speelroute van 
1,5 km over de heks van Lettele. Zij woont tegenwoordig op de zolder 
van de oude school in het dorp en houdt alles goed in de gaten. Hazel de 
Haas vertelt het heksenverhaal via een app op de telefoon. Hij geeft ook 
leuke opdrachten. Zo legt hij de kinderen uit hoe ze een heksenbezem 
van takken kunnen maken of een toverdrank van brandnetels. 
De route begint op de parkeerplaats aan de Sportweg 1 in Lettele en 
loopt door Landgoed de Oostermaet en het Spilspeelbos. Je kunt de 
route volgen aan de hand van bordjes en met de app. De app is te 
downloaden bij de bekende appstores onder de naam deheksvanlettele.

Tip
Heksenspeurtocht in Lettele

graf in een weiland op de Eikelhof. Hier 
vond Pier de Rover zijn eeuwige rust, maar 
vanaf die dag doet een nieuwe legende de 
ronde! Alle dorpen in de omgeving zullen 
door vlammen worden geteisterd, het vee 
zal levend verbranden en de bevolking in 
de omgeving in armoe vervallen wanneer 
het Stenen Kruis wordt verwijderd. 

Een uitgebreide versie van dit verhaal 
lees je op www.deheksvanlettele.nl

en bedacht een list. Hij zou zijn ziel kunnen 
redden wanneer zijn geliefde na zijn dood 
een stenen kruis op zijn graf zou zetten. 
De Duivel stemde hiermee in en vloog weg 
met de Heks, het mooie meisje, de liefde 
van zijn leven. Pier’s hart brak en hij werd 
woester dan ooit, totdat hij Margien tegen 
kwam en hij opnieuw verliefd werd. Pier 
werd uiteindelijk gedood door de Heks van 
Lettele. Margien vond hem en voerde zijn 
laatste wens uit: een Stenen Kruis op zijn 

Het is een tijdperk van list en bedrog, waarin 
sluwe rovers vochten om geld en macht en 
er leefde in Lettele een Heks. Zij kreeg van de 
duivel de opdracht om het hart van Pier - een 
woeste rover - te winnen. Ze vermomde zich 
als mooie jonge vrouw en maakte contact 
met Pier. Maar hij kreeg in de gaten dat het 
de Heks van Lettele was die hem verleidde. 
De Duivel vroeg Pier om na zijn dood zijn 
ziel aan de Duivel te geven in ruil voor de 
liefde van de heks. Pier ging niet akkoord 

Het verhaal van de Heks van Lettele

Tijdens deze fietstocht volg je het spoor van de Heks van Lettele en Pier de Rover. 
Terwijl je door het afwisselde landschap fietst, voel je de aanwezigheid van de 

Heks van Lettele en kom je langs plaatsen waar de heks haar sporen heeft achtergelaten.

Fietsroute 45 km
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De Route 
Praktisch 

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

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

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

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

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

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

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

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

Wesepe

diepenveen

bathmen

Schalkhaar

deventer

Colmschate

boskamp
heeten

Lettele
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De Zwaan  
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Kerkstraat 2 |  8102 EA Raalte
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SALL ANDSE BO T TERMARKT

Folkloristische markt met oude
boerenambachten in authentieke
klederdracht en ouderwetse
kruudmoes en oliebollen.

Iedere woensdagochtend van
9.30 uur tot 12.30 uur in juli
en augustus. 

Tevens grote warenmarkt en
snu�elmarkt.

SALLANDSE BOTTERMARKT
Folkloristische markt in Raalte 
met oude boerenambachten in
authentieke klederdracht en 
ouderwetse kruudmoes en 
oliebollen.

Alle woensdagen in juli en  in augustus 9.00-13.00 uur.
E ijdag xtra markt: vr
24 augustus 10.00-17.00 uur.

 

Tevens grote warenmarkt  
en Sallandse Streekmarkt.
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oliebollen.
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Tevens grote warenmarkt  
en Sallandse Streekmarkt.

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 
ten toon  gesteld. Het Nijenhuis werd 
tot 1984 bewoond door Dirk Hannema 
(1895 – 1984), wiens verzame ling de 
basis vormt van de collectie van Museum 
de Fundatie Zwolle en Heino/Wijhe. In 
het kasteel zijn tegenwoordig wisselende 
tentoonstelling en stuk ken uit de eigen 
collectie van het museum te zien. 

BEELDENTUIN
KASTEEL HET NIJENHUIS, HEINO/WIJHE

MUSEUMDEFUNDATIE.NL

het allerlekkerste proeflokaal
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AH van de Worp
Marktstraat 2 - 4  HEINO

 1900 m2 AH Winkel Gemak

 Gebruik van zelfscan

 Gratis parkeren voor de deur

 Online www.ahheino.nl
       bezorging op campings tot receptie

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

MET INPANDIG PROEFLOKAAL

* Feestdagen aangepaste tijden; zie internet.

ALLE GEMAK 
ONDER 1 DAK:
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...Landgoederen en kastelen 

omdat het gebouw in verval geraakt 
was. Hierna werd er een nieuw landhuis 
gebouwd, Nieuw Rande. Tegenwoordig 
dient Nieuw Rande als hotel en kan het 
bijvoorbeeld gehuurd worden als locatie voor 
evenementen. Ook zit er een restaurant in 
het gebouw. Dit alles onder de naam Gaia.

5  De Bannink en 
 Elmerink, Deventer
Landgoederen de Bannink en Elmerink zijn 
ontstaan als afzonderlijke landgoederen, 
maar werden in 1807 samengevoegd 
en vormen tegenwoordig een prachtig 
gebied van ruim 3000 hectare bos, natuur, 
waterpartijen en landbouw. Helaas is het 
huis niet opengesteld voor bezoekers omdat 
het bewoond wordt. Wel is de omgeving zo 
mooi dat het niet onbenoemd mag blijven.

6  De Gelder, Wijhe
Landgoed de Gelder begon als havezate en 
transformeerde na een aantal verbouwingen 
tot een kasteel. Helaas is het kasteel niet 
bewaard gebleven. Wel is het landgoed 
van ruim 200 hectare een imposant, groen 
monument aan de noordoostkant van Wijhe. 
De structuur van het landgoed is zo goed als 
bewaard gebleven met de lanen, grachten en 
wandelpaden. Daarom zeker de moeite waard 
om te bezoeken voor een prachtige wandeling.

7  De Haere, Olst
In 1329 wordt de Haere voor het eerst genoemd 
als ‘Hof ter Hare’. Een mysterieus gebouw op het 
landgoed is de schijnruïne. Het verhaal gaat dat 
het eigenlijk 2 torens met ondergrondse gang 
naar het huis hadden moeten worden, maar het 
geld raakte op en dit plan is niet doorgegaan. 
Momenteel staat het gebouw bekend als kasteel 
de Haere en is het te huren voor bijvoorbeeld 
bruiloften. In het weekend kan er wat 

gedronken en gegeten worden en de omgeving 
is opengesteld om te fietsen en wandelen.

8  De Olsterhof, Olst
De Olsterhof verwijst naar de oude geschiedenis 
van Olst, ofwel Holsto. Omstreeks 1816 diende 
het huis de Olsterhof als boerenhofstede. Het 
huis is van verschillende eigenaren geweest 
en zelfs een keer verbouwd. Ook heeft het 
dienst gedaan als huisarts- en tandartspraktijk. 
Sinds 2002 is lifestyle winkel en theehuis 
de Olsterhof gevestigd in het gebouw. 
Winkelen in een stukje geschiedenis dus!

9  Hoenlo, Olst
Een van de oudste havezaten van Salland is 
Hoenlo. Het werd voor het eerst vermeld in 1233.  
Toen zag de havezate er nog niet zo uit als hoe 
het er nu uit ziet. In de 17e eeuw is het huis tot 
twee keer toe vergroot zodat er een hoofdge-
bouw met twee vleugels ontstond. Hierna is het 
nog meerdere malen verbouwd. Tegenwoordig 
is het huis verdeeld in 6 appartementen en 
daarom ook niet opengesteld voor bezoekers. 
Wel is het landgoed, met uitzondering van het 
park rondom het huis, vrij om over te wandelen.

10  Spijkerbosch, Olst
Spijkerbosch heeft geen verleden als havezate. 
Zoals de naam al aangeeft is Spijkerbosch van 
oorsprong een zogenaamde spijker. Een spijker 
was een voorraadschuur. Deze is verbouwd 
tot buitenverblijf. Boven de voordeur staat het 
jaartal 1659, mogelijk het jaartal waarin de 
verbouwing begon. Ook dit huis is meerdere 
malen verbouwd en beschikt over een groot 
landgoed. Het huis is niet opengesteld 
voor bezoekers maar er is soms een open 
dag en je kunt er fantastisch wandelen.

Kijk voor meer landgoederen in Salland en 
Overijssel op: www.landgoedereninoverijssel.nl

1  Kasteel het Nijenhuis, 
 Heino/ Wijhe
Wat in 1382 begon als havezate groeide uit 
tot kasteel. Het kasteel Nijenhuis wordt 
gehuurd door Museum de Fundatie en dient 
als museum met schilderijen, tekeningen 
en beeldhouwwerken. Het kasteel heeft 
een beeldentuin met ruim 100 beelden.

2  Havezate den 
 Alerdinck, Laag Zuthem
Het kostte de eerste eigenaar van den 
Alerdinck in 1647 enige moeite om de status 
van havezate te krijgen omdat het gebouw 
eigenlijk niet voldeed aan de eisen van een 
havezate. Door enige aanpassingen werd 
het gebouw uiteindelijk “havezate-waardig”. 
In 1797 werd Bernardus Josephus van 
Sonsbeeck de eigenaar van den Alerdinck. 
Hij liet in 1810 rondom de havezate een 
park aanleggen in de Engelse landscapsstijl. 
Tegenwoordig is havezate den Alerdinck 
vaak het decor voor bruiloften, evenementen 
en feesten én kan er overnacht worden.

3  De Colckhof, 
 Laag Zuthem
Landhuis de Colckhof is diverse keren 
veranderd van uiterlijk. Dit zodat de gebouwen 
en de omgeving mooi bij elkaar zouden 
passen. Sinds 1989 is een groot gedeelte van 
de buitenplaats van Natuurmonumenten. 
Het landhuis is niet vrij toegankelijk voor 
bezoekers, het park daarentegen wel en is 
zeer geschikt voor een mooie wandeling.

4  Nieuw Rande en Smets 
 Rande (Gaia), Diepenveen
Landgoed Rande maakte onderdeel uit van een 
cluster van oude landgoederen. In 1853 vonden 
er een aantal grote veranderingen plaats. 
Zo werd (Smets) Rande volledig afgebroken 

Als je in Salland bent, dan kom je er heel veel tegen. We hebben het over landgoederen. Salland is zelfs 
de regio met de hoogste dichtheid aan landgoederen. Plekken met oude gebouwen, indrukwekkende 

verhalen, mooie tuinen en parken en wandel- en fietsmogelijkheden. We raden dan ook aan om 
tenminste één van deze landgoederen te bezoeken. Hieronder hebben we er een aantal uitgelicht.

Ontdek onze landgoederen 
en kastelen in Salland
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Kijk voor het hele verhaal op: 
www.slingervansalland.nl 
Het verhaal ‘Achter de luiken’ in Salland.

Een fragment:
Gekleurde luiken
Aanhoudende westenwind had de oude man 
weer eens deze kant van het land opgeblazen. 
Deze streken waren hem niet onbekend. Lang 
geleden lag hij hier als zuigeling in een keukenla 
terwijl zijn moeder in de pap roerde. Als jongen 
zwierf hij al veel en vaak rond. Hij kende de 
akkers, de paden en de vele landgoederen.

Een landkaart had hij dan ook niet nodig. 
Dankzij de kleuren van de boerderijluiken 
wist hij altijd precies waar hij was. Rood-wit, 
rood-geel, blauw-wit, rood-wit-blauw… 
De kleuren vertelden hem welke landgoederen 
hij doorkruiste en wie daarvan de 
landgoedeigenaar was. Daarnaast hadden de 
luiken van de boerderijen voor hem door de 
jaren heen nog meer betekenis gekregen.

Slinger langs 
de landgoederen 
rondom Heino
Elk landgoed heeft zijn eigen verhaal en 
geschiedenis. Ook de gekleurde luiken van 
pachtboerderijen maken in een oogopslag 
duidelijk tot welke buitenplaats deze 
behoort. Handig voor rondtrekkende 
reizigers! Die historische kleuren zijn vaak 
een verwijzing naar het familiewapen van 
de adellijke familie die kasteel, spieker 
of havezate bewoonde, of nog altijd 
bewoont. We raden je aan om het verhaal 
‘achter de luiken’ te lezen. Een spannend 
verhaal waarin de rol van de luiken 
wordt aangegeven, en waarin je wordt 
meegenomen in een spannend verhaal 
dat plaatsvindt rondom de landgoederen 
De Colckhof en Den Alerdinck.

Achter de luiken van Heino
Fietsroute 39/65 km
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Slinger heino zonder blauwe bolletjes  

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

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

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

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

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

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

De Route 
Praktisch 

knp fietsknooppunt
RA rechtsaf 
LA linksaf 
ri. richting fietsknooppunt
….. verlenging
Afstand: 39 / 65 km
Start: TOP (Toeristisch Overstap 

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

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

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

• Volg vanaf knp 87: 58 – 83.

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

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

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

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

• Bij binnenkomst Heino ligt direct 
links landgoed De Vlaminckhorst.

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

Heino
Lierderholthuis

Laag Zuthem

Wijthmen

dalfsen
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Raalte

Proef, dans, lach en geniet 
in Raalte 

Raalte; het kloppend hart van Salland waar mensen elkaar ontmoeten. Een gemeente die 
verbindt, met toonaangevende evenementen die landelijke belangstelling trekken. 

Raalte, dé evenementengemeente van Salland, is er voor iedereen. Kom jij het meebeleven?
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... Raalte

Stöppelhaene
Ieder jaar aan het einde van de zomer staat Raalte op 
z’n kop. Dan wordt er vijf dagen lang gefeest, gelachen, 
gedanst en genoten. Stöppelhaene begon als een 
oogstfeest, maar is uitgegroeid tot één van de leukste 
festivals van Salland. Het is een plek waar je je heerlijk 
uit kunt leven op de muziek van bekende Nederlandse 
bands, artiesten en dj’s. Maar waar ook straten mooi 
versierd zijn en de geschiedenis wordt herbeleefd 
op de boerendag. Of waar je ongegeneerd bingo 
kunt spelen in een bomvolle feesttent. En of je nu uit 
Raalte komt, uit Enschede, uit Tilburg of Amsterdam: 
bij de Stöppelhaene zijn we allemaal gelijk. 

Ribs & Blues
In 2018 winnaar van de Europese Blues Award in de 
categorie ‘Best Festival’; het Raalter evenement Ribs & 
Blues is er één van formaat. Drie dagen lang non-stop 
in een relaxte sfeer genieten van heerlijke bluesmuziek 
tijdens het Pinksterweekend. En dat natuurlijk 
gecombineerd met de lekkerste spareribs, rechtsreeks 
van de barbecue. In totaal 24 internationale roots 
& bluesacts op de Mainstage en de Delta Stage. 
Kidsadventureland, entertainment en de lekkerste 
spareribs staan standaard op het festivalmenu! 
Een perfecte invulling van de pinksterdagen.

Sallandse Wandelvierdaagse
Het Sallandse landschap eens echt leren kennen? 
Doe dan in oktober mee aan de Sallandse 
Wandelvierdaagse (SW4D) en begeef je op plekken 
waar zelfs de Sallander nog nooit is geweest. 
Heerlijk  wandelen door het coulisselandschap 
met z’n doorkijkjes, prachtige boerderijen en 
fraaie landgoederen. Samen met wandelaars uit 
heel Nederland en zelfs het buitenland. Met als 
eindbestemming de Via Sallandia die je richting  
het centrum van Raalte leidt. 

Raalte on Ice 
Of het nou vriest of niet; in december en januari be-
geeft Raalte zich gegarandeerd in winterse sferen met 
Raalte on Ice. Gedurende de gehele periode worden er 
op de ijsbaan diverse events georganiseerd. Uiteraard 
is het ook mogelijk om iedere dag vrij te schaatsen. 
Een prachtig evenement voor het hele gezin. Lekker 
sportief bezig zijn en vervolgens heerlijk nagenieten 
met een warme beker chocolademelk en wat lekkers; 
een prachtige invulling voor een winterse dag! 

Het dorp Raalte bestaat 900 jaar in 2023. Dat vieren wij graag samen met jou!
Het is 9 eeuwen geleden dat keizer Hendrik V op 2 augustus 1123 de kerk van “Raelt” 
schonk aan het kapittel van Deventer. Een geschiedenis van 9 eeuwen en 36 generaties!  
De viering is voor iedereen uit Raalte en daarbuiten. Het startschot is op 3 februari met  
een feestelijke opening rond en in de Plaskerk. Het jubileumfeest is geprogrammeerd  
in 3 weekenden en er zijn extra activiteiten: Raalte Actief (doe mee aan sport) en  
Raalte Groen (stimuleren groene veranderingen). Daarnaast komt een wervend  
cultureel programma van 9 avonden in de Plaskerk.   

De drie weekenden:
“Royaal Raalte” (27 t/m 30 april), georganiseerd rond koningsdag met sport en spel  
door de gezamenlijke Raalter sportverenigingen. Iedereen van  jong tot oud is welkom.  
En het atletisch vuur onthalen we feestelijk op zondag 30 april. 

“Van Raelt tot Raalte” (14 t/m 16 juli) kent het thema: verleden, heden en toekomst  
met bijvoorbeeld een tentoonstelling 100 jaar landbouw onderwijs, historische  
wandeling en de Ridders van Ramelo. 

“Raalte op de Plank'n” (20 t/m 22 okt.) biedt Raaltenaren het podium voor zang,  
dans, muziek, beeldende kunst: onder andere “Raalte in alle toonaarden”  
(alle koren in gezamenlijke korendag) en “Vrienden van Raalte Live”.

Tot ziens op het feest van Raalte (agenda: www.900jaarraalte.nl)!

900 jaar Raalte

Uiteraard zijn al deze evenementen uitstekend te combineren met 
een wat langer verblijf in Raalte. De welbekende Sallandse gastvrijheid 
ervaar	je	op	de	vele	campings,	vakantieparken	en	hotels	in	de	
omgeving. Voor ieder persoon en voor elk budget wat wils. 
Kom het zelf beleven! Kom naar Raalte! 

Evenement Data 2023
•  Stöppelhaene 23 t/m 27 aug
•  Ribs&Blues 27 t/m 29 mei
•  SW4D 24 t/m 27 okt
•  Raalte On Ice 8 dec 2023 t/m 7 jan 2024
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KKaabboouutteerrppaadd    
&&  SSppeeeellttuuiinn  

     

    KKiinnddeerrffeeeessttjjeess  

    BBeeddrriijjffssuuiittjjeess  

    FFaammiilliieeddaagg  

    SScchhoooolluuiittjjeess    

  EEeenn  lleeuukk  ddaaggjjee  uuiitt  vvoooorr  iieeddeerreeeenn!! 

Zwembadlaantje 8 - 8151PT Lemelerveld           

www.natuurlijkheidepark.nl 

44  uuiittddaaggeennddee  
rroouutteess  vvaann  33,,55  
ttoott  1100  mmeetteerr  
hhooooggttee!!  

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  

Europa investeert in zijn platteland 

SPELEN IN HET  
ALLERLEUKSTE
SPEELPARK VAN

HET OOSTEN?

WWW.FLIEREFLUITERRAALTE.NL

SUPER
ZOMER

FESTIVAL

ANWB 2023

Check de website 
voor leuke 

evenementen en 
activiteiten!

De grootste speelboerderij van het Oosten

De Huttert
Familie Rensen
Nieuwe Twentseweg 3
8105 SE Luttenberg

T    0572-301274
E    info@dehuttert.nl
W  www.dehuttert.nlcamping

vakantiewoningen
theeschenkerij
bed & breakfast
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In Salland kun je eindeloos leuke dingen doen, in welke samenstelling dan ook. 
Wij hebben de leukste groepsuitjes voor jou op een rijtje gezet. 

Museumboerderij 
de Pothaar
Duik in de geschiedenis van het boerenleven 
bij museumboerderij de Pothaar. Deze 
idyllische boerderij biedt het decor voor allerlei 
feesten en evenementen en arrangementen 
op maat. www. depothaar.nl

Aereoclub Salland
Zweefvliegen is een fantastische sport, waarbij je 
zo vrij als een vogel kan genieten van een prachtig 
uitzicht. Iedere zweefvlucht is een hele belevenis. 
Maak bij de Aero Club Salland deze belevenis mee! 
www. aeroclubsalland.nl

Ultimate Adventure
Actief tot het zweet je op de rug staat of toch 
iets rustigers? Van mountainbike clinics, suppen, 
abseilen en raften tot aan puzzeltochten ben je bij 
Ultimate Adventure aan het juiste adres. Het ideale 
uitje voor iedereen. www. ultimateadventures.nl

Wijngaard de Landman
Altijd willen weten hoe je bier of wijn moet 
maken? Volg dan een workshop bij Wijngaard  
de Landman of maak zelf je eigen ‘Mode Baileys’ 
koffielikeur. Daarnaast is ook een uitgebreide 
rondleiding door de wijngaard mogelijk! 
www. wijngaarddelandman.nl

Maak een hole-in-one
De perfecte plek voor een gezinsuitje, maar ook 
voor grotere groepen. Ga de uitdaging aan met 
lasergamen, glowgolf of ontsnap zo snel mogelijk 
uit de Escape Room. Multi Fun Bussloo: met meer 
dan 20 in- en outdoor activiteiten voor jong en oud. 
www. multifunbussloo.nl

Zwemmen en schaatsen
Beleef een onvergetelijke dag bij Sport- en 
Belevingscentrum De Scheg in Deventer 
met 20.000 m2 zwemplezier, een overdekte 
kunstijsbaan, squashbanen en nog veel meer! 
Duik in de wildwaterbaan  of kom curlen op de 
kunstijsbaan! www.descheg.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. 
www. maathoeve.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. 
www. deventer.info/groepsarrangementen

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. www. wilgenweard.nl

Groepsuitjes
want samen is alles leuker!

Groepsuitjes

31 2023
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Verslingerd aan 
Smakelijk Salland

Agro

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

Salland Aspergeland 
Het witte goud uit Salland. Italië staat 
bekend om haar pizza’s, Spanje om haar 
tapas en Salland om haar asperges. De regio 
beschikt over een zeer lichte zandgrond 
met diep grondwater. Van april t/m juni kan 
heerlijk genoten worden van het witte goud. 
Restaurants bieden aspergerechten aan, er 
worden aspergefietsroutes uitgezet en er 
vinden smaakevenementen en open dagen 
bij aspergetelers plaats. Geniet vooral van 
Salland Aspergeland en eet smakelijk! 
www.sallandaspergeland.nl

De lekkerste asperges haal je bij deze aspergetelers: 
• De Boerkamp Oranjelaan 19, Diepenveen www.deboerkamp.nl 
• Ogink Asperges Overkampsweg 3, Raalte www.oginkasperges.nl 
• Tuinderij Veldink Wetermansweg 10b, Diepenveen 
• Aspergeboerderij de Weerd Nieuwe Deventerweg 34, Raalte www.deweerdraalte.nl 
• Aspergeboerderij A. Koks Oostermaatsdijk 10A, Lettele www.aspergekoks.nl 

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

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. Scan de QR-code voor 
een overzicht van de smaakmakers in Salland.
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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 

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!

Overnachten bij de boer

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

Bezoek een 
museumboerderij

1

2

3

Smaakvolle en educatieve 
arrangementen

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

Tour de Sallandse Boer
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

Meat the farmer
Ben jij ook nieuwsgierig naar de herkomst van het vlees op je bord? 
Wil je meer weten over de boerderij en zijn historie? Bij dit arran-
gement 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. 

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. 
www.museum-afs.nl

TIP! streekmuseum 
Averlo-Frieswijk-
Schalkhaar
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Workshops
Open dagen

Streekmarkten
Boerderij winkels

Zomeractiviteiten
Groepsactiviteiten
Boerderij educatie

Tour de Sallandse Boer
Fiets- en wandeltochten

Expeditie Salland Boert en Eet Bewust

Beleven, leren en doen
op de boerderij!

ZETTEN HUN (STAL)DEUREN OPEN
Sallandse boeren en telersVolg ons via

Neem een kijkje op
onze website! 
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Boerenkracht Route, Luttenberg - Raalte - Heeten
Ervaar het Sallandse landleven en kom thuis bij de boer, 66/45/34 km

56

50

73

37

93

39

52

De Route
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 (Heeten-Raalte-
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:

Start op elk gewenst knooppunt of 
bij een ondernemer op de route en 
fiets het rondje in 1 of 2 etappes.

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. Maak kennis met onze streekproducten. 

Kom fietsen en raak net zo verslingerd aan het Sallandse boerenleven als wij!

Download 
hier de 
route

Raalte

Haarle

Mariënheem

Heeten
Nieuw-Heeten

Okkenbroek

Luttenberg

Boerenkracht route
Fietsroute 66 km
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Germanenslinger 
Oer Vuur IJzer

‘De legende 
van Heeten’ is 
een boek vol 
weetjes, leuke 
dingen om te 
doen en het 
verhaal ‘De 
jacht naar ijzer’. 

Kinderboekenschrijfster Linda Dielemans 
schreef dit verhaal over de Germaanse 
jongen Wolf die zo’n 2000 jaar geleden 
leefde in het Germaanse Heeten. 
Het boek telt  60 pagina’s en is voor 
€ 9,95 (excl. verzendkosten) te bestellen. 
Interesse? Stuur dan een mail naar 
germanenheeten@gmail.com of koop 
het boek in het Kulturhus van Heeten. 

Tip
Boek ‘De Legende 
van Heeten’ 

Fietsroute  
Oer Vuur IJzer

Deze route heeft alles wat een fietsroute  
moet hebben; veel variatie in landschap,  
rustige weggetjes en goede fietspaden, maar  
ook historie en cultuur. De Germanenroute  
Oer Vuur IJzer rondom Heeten en Raalte 
duikt in een geschiedenis die nog niet zo 
bekend is, namelijk die van de Germanen. Uit 
opgravingen blijkt dat Heeten het centrum 
van de ijzerindustrie was tussen 250 en 350 
na Christus. De Germanen stopten stukken 
oer (grond met ijzerdeeltjes) in kleiovens. De 
ijzerdeeltjes smolten tot brokken ruw ijzer. 
Die transporteerden ze naar Wesepe, waar 
het ruwe ijzer tot landbouwwerktuigen en 
wapens werd gesmeed. Hierdoor ontstond 
in Heeten een bloeiende nederzetting 
met tientallen tot honderden mensen. 

Vergeet niet onderweg de bordjes met 
QR-code te scannen. Door deze te scannen 
kun je interessante weetjes achterhalen 
over de Germanen, de opgravingen 
en de geschiedenis van Heeten.

Wandelroute
De jacht naar oer

Naast een fietsroute is er ook een wandel-
route gekoppeld aan het verhaal van de 
Germanen. Een wandeling van ongeveer 
3 kilometer leidt je langs de plekken waar 
bijzondere vondsten ontdekt zijn. De 
wandeling begint bij de Germanenkamer bij 
het Kulturhus Trefpunt op het Dorpsplein.

De Germanenkamer
Beleef het verhaal

Ben je benieuwd naar het Germaanse 
verleden van Heeten? En wil je met eigen 
ogen zien wat archeologen gevonden 
hebben in de Heetense grond? Breng dan 
een bezoek aan de Germanenkamer in 
Kulturhus Trefpunt Heeten. Hier beleef je 
aan de hand van vondsten, 3D beelden, 
animaties en filmmateriaal het verhaal van 
de Germanen in Heeten. Tevens is dit het 
startpunt voor de fiets- en wandelroute.

Fietsroute 35/55 km
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SLINGER GERMANEN 'OER-VUUR-IJZER'

ROUTE 34 km

Nog mooie intro tekst toevoegen over de Germanen in Heeten.

De route is gemaakt in samenwerking met de Stichting Germanen Heeten

20
21

• Met je rug naar de ingang van het 
Kulturhus RA naar knp 93.

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

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

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

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

De Route 
Praktisch 

knp fietsknooppunt
RA rechtsaf 
LA linksaf 
ri. richting fietsknooppunt
….. verlenging
Afstand: 35 / 55 km
Start: Kulturhus Trefpunt, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Raalte

Heino

Heeten

Nieuw-Heeten

Mariënheem

Okkenbroek

Broekland

Download 
hier de 
route
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www.krieghuusbelten.nl • 0572-371575

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

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

 
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.museumholterberg.nl

Ontdek  
Beleef  

Bewonder
Op de Sallandse Heuvelrug

www.museumholterberg.nl

Ontdek  
Beleef  

Bewonder
Op de Sallandse Heuvelrug

www.museumholterberg.nl

Ontdek  
Beleef  

Bewonder
Op de Sallandse Heuvelrug

www.museumholterberg.nl

Ontdek  
Beleef  

Bewonder
Op de Sallandse Heuvelrug

www.museumholterberg.nl

Ontdek  
Beleef  

Bewonder
Op de Sallandse Heuvelrug

Even er tussenuit?
www.indeheuvelrug.nl

Charme Camping Heidepark is
een heerlijke camping met vanaf 
de meivakantie ieder weekend een 
recreatieprogramma. Er is een 
nieuw sanitair gebouw en op alle 
velden zijn comfortplaatsen. 
Elk veld heeft zijn eigen speeltuin 
en aangezien de kampeerplaatsen 
voornamelijk aan de buitenranden 
van het veld zijn geeft dit veel 
ruimte om lekker te spelen.

Schone slaapsters gezocht…

…ervaar de rust en de ruimte tijdens een vorstelijke overnachting op 

Havezate Den Alerdinck

Verscholen in het Sallandse coulissenlandschap wacht binnen 

de slotgracht het prachtige landgoed op u. Alwaar u voor één of 

meerdere nachten kunt verblijven met uw familie of vrienden. 

Een gastvrij onthaal valt u ten deel en ’s morgens wordt u verwend 

met een heerlijk ontbijt. Private dining mogelijk.

Voor boekingen en informatie: info@alerdinck.nl 

Bekijk ook onze film op www.alerdinck.nl

Havezate Den Alerdinck  •  Den Alerdinckweg 1, 8055 PE Laag Zuthem  •  Tel.: 0529 408 105

a4 flyer schone slaapsters.indd   1 7-8-2016   15:25:29a5 flyer schone slaapsters.indd   1 9-8-2016   15:53:52

Gastenboerderij Kosman

www.gastenboerderijkosman.nl
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Pak je fiets of trek je wandelschoenen aan en laat je verrassen door 
het Sallandse decor. Soms intiem kleinschalig, soms glooiend en 
uitgestrekt. Het fiets- en wandelnetwerk in Salland wijst je de weg!

Je kunt ook zelf je fietstocht samen stellen 
met behulp van de digitale routeplanner 
op www.verslingerdaansalland.nl. 
De fietsrouteplanner toont je een 
kaart met daarop de fietsknooppunten 
en de tussenliggende routes. 

Door knooppunten aan te klikken, stel 
je je eigen route samen. Je kunt zien 
hoe lang de afstand tussen deze punten 
is en de planner telt dat bij elkaar op, 
zodat je weet hoe lang je route wordt. 
Is je route klaar, dan kun je er een 
pdf-je van maken en hem downloaden 
en uitprinten. Ook kun je er meteen 
een gpx-bestand van downloaden.

Routenetwerken 
Hoe werken ze?

Digitale 
routeplanners

Sallands Fietsnetwerk 
– op de pedalen 
dwars door Salland
Salland, Overijssel en zelfs heel Nederland 
zijn ‘bedekt’ met fietsknooppunten. 
Hiermee kun je eenvoudig zelf een 
fietstocht plannen. Maar je kunt ook kiezen 
voor kant-en-klare knooppuntroutes. 
In Salland vind je deze op de website 
www.verslingerdaansalland.nl/alle-routes.

Het fietsnetwerk in Salland bestaat uit 520 
kilometer aan bewegwijzerde routes. Als 
twee of meer paden elkaar kruisen, heb je 
een knooppunt met een nummer. Bij ieder 
knooppunt staat een informatiekaart van 
het gebied, waarop de knooppunten en de 
afstand tussen de knooppunten te zien zijn. 
Bepaal hoeveel kilometer je wilt fietsen 
en noteert de knooppunten waarlangs 
je wilt fietsen in de juiste volgorde.

Routenetwerken

In het fietsnetwerk Salland zijn enkele kant-en-klare 
beborde themaroutes opgenomen. Dat betekent dat je 
zelf geen route hoeft uit te stippelen, maar gewoon de 
themabordjes kunt volgen.

Rondje Salland - 205 km
Ontdek de veelzijdigheid van de Sallandse landschappen.

Rondje Sallandse Heuvelrug – 60 km
Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal 
biedt uitgestrekte heidevelden en schitterende vergezichten.

Rondje Deventer – 45 km
Beleef de dynamische Hanzestad in een historisch  
decor, de veelzijdige stadsranden, omliggende dorpen  
en de IJssel.



...Routenetwerken

Eigen route plannen 
Op	plaatsen	waar	routes	elkaar	raken,	zijn	
keuzepunten geplaatst. Deze zijn herkenbaar 
aan	het	oranje	bordje	met	een	letter-cijfer-
combinatie. Bij een keuzepunt kun je 
overstappen op een andere kleur route. 
Aan de hand van de wandelkaart van Salland 
of via de routeplanner op de website 
www.verslingerdaansalland.nl is het mogelijk 
om via de keuzepunten een eigen route samen 
te stellen. De afstanden tussen de keuzepunten 
staan op de kaart aangegeven en worden bij 
het online plannen getoond en opgeteld.

Sallands Wandelnetwerk 

In Salland, maar ook in heel Overijssel kom je ze tegen: de wandelnetwerkpaaltjes en -bordjes. Het 
wandelnetwerk bestaat uit honderden rondwandelingen, die met elkaar gekoppeld zijn via wandelkeuzepunten. 

Die keuzepunten zijn gemarkeerd met een oranje bordje met een letter-cijfercombinatie. 
Simpel uitgelegd kun je vanaf een startpunt een kant-en-klare rondwandeling kiezen of je maakt 

je eigen route via de wandelkaart of -planner en wandel je van keuzepunt naar keuzepunt.

Beleef Salland op en top

Helaas is het niet zo dat Nederland één 
wandelnetwerk heeft. Verschillende regio's 
hebben hun eigen wandelnetwerken 
met een verscheidenheid aan paaltjes 
en markeringen. Er zijn netwerken die 
met knooppunten werken (vergelijkbaar 
met fietsknooppunten) en die met 
keuzepunten werken, zoals in Salland en 
Overijssel. Het lijkt allemaal ingewikkeld,  
maar dat is het niet. 

Waar kun je starten? 
Op 70 plekken in Salland vind je start-
punten met informatiepanelen, die je op 
weg helpen. Je vindt ze in bijvoorbeeld 
in alle dorpskernen. Er staan grote 
borden waarop de kaart van het gebied 
staat met daarin de rondwandelingen 
en de paalnummers. Handig is het 
om een foto te maken van het bord. 
Dan verdwaal je nooit.

Rondwandelingen
In Salland zijn 150 kant-en-klare rondwan-
delingen gemarkeerd met gekleurde pijlen. 
Iedere route heeft een eigen kleur en is in twee 
richtingen te belopen. Deze routes variëren 
in lengte van circa 2 tot 20 kilometer. De 
routes gaan over mooie paden door bossen en 
natuurgebieden, maar ook langs boerenerven 
en over schouwpaden van watergangen en door 
de dorpskernen en de binnenstad van Deventer.
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Themaroutes en streekpaden
Het wandelnetwerk bevat ook enkele themaroutes. Kant-en-klare meerdaagse wandelroutes die een 
eigen markering hebben. Voorbeelden zijn het Rondje Deventer (35 km), het Reggepad (85 km) 
en het Schipbeekpad (90 km).

Sallandpad – 130 km 
De fraaie route langs de rand van Salland is gemarkeerd met blauw/groene pijlen/blokjes. Het  
Sallandpad laat je kennis maken met de bossen van de Sallandse Heuvelrug, het coulisselandschap,  
de landgoederen rondom Raalte, Heino, Wijhe en Olst, de uiterwaarden langs de IJssel en de overgang  
tussen platteland en Hanzestad Deventer.

Sallandse Zandloper – wandel dwars door Salland – 45 km
Deze wandelroute van oost naar west heeft ruim 65 meter hoogteverschil. Na een start over de mooie, natuurrijke 
Sallandse Heuvelrug beleef je het agrarische landschap op een bijzondere manier. Een deel van de route 
leidt je tussen weilanden en akkers door. Volg de groen-roze bewegwijzering met Sallandse Zandloper.

Voor de echte lange afstand wandelaar
Op het wandelnetwerk kun je ook de Lange Afstands Wandelingen (LAW's) en Streekpaden (SP) volgen.  
Deze routes zijn te herkennen aan de wit-rode en geel-rode markeringen. Voorbeelden zijn het 
Marskramerpad, het Maarten van Rossumpad , het Pieterpad  en het Hanzestedenpad.

Wandelen via de route netwerken 
is heel gemakkelijk. Leuk om thuis 
of op je vakantieadres alvast een 
route voor te bereiden die je langs de 
mooiste plekjes brengt. Neem wel 
de routekaartkaart van Salland of 
een geprint overzichtskaartje van je 
gekozen route mee. Dan verdwaal je 
niet als je een keer een pijltje mist. 

Ten slotte

202241Verslingerd aan Salland

Fiets- en wandelkaart Meldpunt Routes
Om goed voorbereid aan een fiets- of wandeltocht te beginnen is het 
handig om de fietskaart en de wandelkaart van Salland te gebruiken. 
Beide kaarten bieden een compleet overzicht van de startpunten, alle routes, 
praktische informatie en interessante bezienswaardigheden.  De kaarten 
kosten € 6,95 en zijn online te bestellen via www.verslingerdaansalland.nl/
webshop. Ook zijn ze te koop bij de VVV en de Tourist Info Punten. 
Meer info op www.verlingerdaansalland.nl 

Wanneer een routebordje 
kapot is of ontbreekt, kun je 
daar melding van maken via 
www.meldpuntroutes.nl. 
Deze melding wordt dan zo 
snel mogelijk opgepakt en de 
schade wordt hersteld.

Routenetwerken
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even een pauze en kom tot rust in de 
parkachtige tuin terwijl je geniet van de 
prachtige uitzichten op de tentoongestelde 
beelden en objecten van vele kunstenaars. 
De galerie biedt naast schilderijen uit 
de 19e en 20e eeuw en hedendaagse 
kunstenaars ook plaats voor kleinere 
sculpturen in natuursteen, glas en brons.
www.beeldentuinmarienheem.nl

Memory Vrijheidmuseum
In het Memory museum 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 en zal 
je meer waardering krijgen voor de vrijheid 
waarin wij in Nederland mogen leven.
www.memorymuseum.nl

Rijssens Museum
Gevestigd in havezate de Oosterhof bevindt 
zich het Rijssens museum. Een deel van de 
expositie in het museum is gewijd aan de 
jute-industrie, een belangrijk onderdeel 
van de geschiedenis van Rijssen. Daarnaast 
heeft het museum een hele veelzijdige 
collectie én is er een brandweermuseum 
gevestigd op dezelfde locatie.
www.rijssensmuseum.nl

Natuurmuseum 
Holterberg
Schitterend gelegen aan de zuidkant van de 
Sallandse Heuvelrug vind je Natuurmuseum 
Holterberg. Een uniek museum met een 
rijke geschiedenis. Het museum bestaat 
meer dan 80 jaar en is opgericht door 
Piet Bos. Het museum is beroemd om de 
natuurdiorama’s. Levensgrote ‘kijkdozen,’ die 
een prachtige blik op de dierenwereld geven.
www.museumholterberg.nl 

Museum de Fundatie, 
Kasteel het Nijenhuis
Midden in de natuur tussen Heino en Wijhe 
ligt kasteel het Nijenhuis, één van de locaties 
van Museum de Fundatie. Binnen in het 
kasteel is een deel van de collectie schilderijen, 
toegepaste kunst en beeldhouwwerken te 
bewonderen, 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. Wandel na je bezoek aan de 
beeldentuin verder door het prachtige stuk 
natuur waar het Nijenhuis door omsingeld is.
www.museumdefundatie.nl

Beeldentuin Mariënheem
Midden in Salland vind je de op 3 hectare 
aangelegde beeldentuin Mariënheem. 
Neem tijdens je fiets- of wandeltocht 

Klompenatelier Dijkman
In het Klompenatelier Dijkman valt van alles 
te zien. Zo geeft eigenaar Martin geregeld 
demonstraties over het maken van klompen 
(op afspraak) waarbij hij vertelt over zijn 
vakgebied. Ook hebben ze er een fantastisch 
klompenmozaïek staan van de Nachtwacht. 
30.000 met de hand beschilderde miniklompjes 
vormen samen het klassieke meesterwerk 
van Rembrandt van Rijn. www.klompen.nl

Salland beschikt niet alleen over een afwisselend landschap, ook de musea in Salland zijn uiteenlopend. 
Van moderne schilderijen en prachtige beelden tot natuurdiorama’s, historie en Tweede Wereldoorlog. 

Ook is het beroemde schilderij de Nachtwacht op geheel Sallandse wijze te bewonderen. 
De leukste musea van Salland hebben we voor jou op een rijtje gezet:

De 6 leukste musea in Salland
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Musea

Dagje museum 
Deventer?
Deventer	heeft	een	rijke	geschiedenis	
en gelukkig is zij ook een aantal 
musea rijk. Want wie vertelt het 
verhaal	van	de	stad	beter,	dan	de	
stad zelf ? Ontdek de 
geschiedenis of laat 
je verrassen door 
eigentijdse kunst. 
O.a. bij Museum EICAS!
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Lemelerweg 22, Luttenberg

Tel.: 0572 301248 - www.klompen.nl 
NEDERLANDS KAMPIOEN AMBACHTELIJK KLOMPEN MAKEN

-  Grootste klompenmozaiek
‘de Nachtwacht op klompen’

-  Demonstraties ambachtelijk 
klompen maken

- Cadeau- en souvenirwinkel

AMBACHT 
ONTMOET 
KUNST

DIJKMANKLOMPENWOODENSHOEMAKER

VAN
BORD 
NAAR
BOERBOERBOERBOERBOER

VOEDSALLAND •  LANDBOUWMUSEUM
HISTORISCH FESTIVAL •   K INDERACTIVITEITEN

NATUURBELEVING •  WORKSHOPS

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

"Elke dag een vakantiedag! "

Gastvrij en kleinschalig Familiepark

Heuvelweg 9, Luttenberg, Tel. 0572-301405, 
E: receptie@luttenberg.nl

Supermodern 
sanitairgebouw 

Binnen én buitenzwembad

Tegen de bosrand gelegen

Veel gratis faciliteiten

Leuk animatieteam

Gezellige horeca én
 mooie wellness

Op zoek naar een heerlijke
vakantie in het mooie Salland?
Kijk voor meer informatie op onze website!
www.luttenberg.nl
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Luttenberg

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. 

Parel van Salland 

Ontdekkingsreis rond de berg, 
Raak verslingerd aan Luttenberg

Benieuwd naar  
alles wat Luttenberg  
te bieden heeft?
Op www.leukluttenberg.nl kun je wandel- 
en fietsroutes downloaden, bekijken welke 
activiteiten er worden georganiseerd en 
kennis maken met de ondernemers. 

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. 

Theater in het bos
Verscholen in het bos achter de dorpskerk ligt 
amfitheater Het Lommerrijk. In dit bostheater 
vinden in de lente en de zomer gevarieerde 
optredens plaats. Een magische plek!

2023

Slaap lekker!
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 een heerlijk verblijf bij vakantiepark de 
Luttenberg waar je kunt genieten van een binnen- 
en buitenzwembad, wellness en vele sport en 
spelactiviteiten. Het park is gelegen aan de rand 
van het bos en biedt naast leuke accommodaties 
ook mooie kampeerplekken.
Recreatiebedrijf de Huttert biedt een ruime 
camping voor tent, camper of caravan, 
appartementen, een B&B én een knusse 
theeschenkerij, fietsroutes en -arrangementen. 

Ervaar Sallandse 
gastvrijheid
Sallandse gastvrijheid: café-zaal Spoolder of  
café-brasserie De Schoenmaker staan voor je klaar 
met een natje en een droogje, een prima lunch 
of een smakelijk diner. In de Oale Huuskamer, 
onderdeel van De Schoenmaker, kan je op don-
derdag, vrijdag en zaterdag proeven en genieten 
van een twee- of driegangendiner, eventueel 
gecombineerd met een wijnarrangement.

Oog in oog met  
De Nachtwacht
En dan een bijzondere combi: ambacht 
ontmoet kunst. Entertainer Martin Dijkman, 
Nederlands kampioen klompenmaker, neemt 
je met veel humor mee in zijn verhaal van 
30.000 mini klompjes tot aan de Nachtwacht 
en in zijn leuke souvenirwinkel 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!
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Sallandse Heuvelrug 
& Twents Reggedal 

Landschap vol karakter  
In het hart van Overijssel 
vind je Sallandse Heuvelrug & 
Twents Reggedal, het gebied 
in en rondom Nationaal Park 
De Sallandse Heuvelrug. Dit 
gebied is ontstaan toen een 
grote ijsmassa de grond opzij 
duwde, waardoor we vanaf 16 
heuvels kunnen genieten van 
een magisch uitzicht. Met de 
charmante rivier de Regge die er 
tussendoor kronkelt. Stuwwallen, 
zwerfkeien en grafheuvels 
vertellen ons de verhalen van  
onze voorvaderen. 

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. 

De verbondenheid tussen boer, dorp en 
landschap gaat hier eeuwen terug. En is 
vandaag de dag goed zichtbaar in het 
boerenland met koeien, akkers en velden, 
de landgoederen, levendige dorpskernen en 
maar liefst vijf natuurgebieden van Europese 
topklasse. Verbondenheid voel je ook in 
de saamhorigheid tussen de mensen. 
Noaberschap noemen we dat. 

Gevarieerd landschap 
met diverse diersoorten 
Doordat het landschap op en rondom 
de Sallandse Heuvelrug en het Twents 
Reggedal bestaat uit verschillende 

Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal



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

in cijfers:

Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal

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

202347Verslingerd aan Salland

Meer informatie? 
www.sallandseheuvelrug.nl 
Scan	de	QR-code	
voor meer informatie 
over het gebied 
Sallandse Heuvelrug 
& Twents Reggedal.

Meer dan 100 tips 
voor kinderen  
Voor kinderen is er ontzettend veel te 
doen. Zwemmen in de rivier, klauteren 
en klimmen 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 gebundeld in 
de Kinderkaart ‘Tijd om te Spelen’. 
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Beleef de historie
Het gebied bevat een rijke historie. In het 
landschap kom je grafheuvels tegen uit 
de Bronstijd. Je wandelt of fietst langs 
landgoederen die er al honderden jaren 
staan. Je komt in aanraking met oorlogs-
monumenten en beleeft de bevrijding 
bij het Memory Vrijheidsmuseum in 
Nijverdal en bij de indrukwekkende 
Canadese Begraafplaats in Holten. 

Leer van de natuur 
Leren over en van de natuur kan op ver-
schillende manieren. Door op excursie te 
gaan met een boswachter of vrijwilligers 
van IVN, Natuurmonumenten of Staats-
bosbeheer. 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 
Nijverdal is erg leerzaam. Hier maak je 
kennis met sterren, planeten en de maan. 
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Ontdekkingstips

Smaakfietsroute 
Sallandse Heuvelrug 
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.

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. 

Bezoek een 
bezoekerscentrum
In het gebied vind je een aantal 
bezoekerscentra. Hier word je gastvrij 
onthaald en is horeca gevestigd. 
Daarnaast vind je er informatie 
over het gebied en starten hier 
veel wandel- en fietsroutes.  

De bezoekerscentra zijn: 

1.  Erve De Pas in Haarle 
www.natuurmonumenten.nl 

 www.herbergdepas.nl 

2.  Natuurmuseum Holterberg  
www.museumholterberg.nl

 3. Buitencentrum Sallandse  
Heuvelrug, Nijverdal 
www.staatsbosbeheer.nl/
natuurgebieden/salland/
buitencentrum

Neem een 
andere afslag
Het gebied strekt zich uit van de 
Lemelerberg bij Ommen tot aan 
landgoed Westerflier bij Diepenheim, 
waar de Regge ontspringt 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 eens een andere afslag. 

Wist je dat? 
De 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.

Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal
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de Beleefweek 
Kom langs in de herfstvakantie dan 
is er van alles te doen tijdens de 
beleefweek in en rond Nationaal 
Park De Sallandse Heuvelrug. 

Bezoek de dorpen 
in het gebied
In en rondom De Sallandse 
Heuvelrug zijn er dorpjes gelegen 
waar je heerlijk kunt vertoeven op 
het terras. Dorpen als Hellendoorn, 
Nijverdal, Holten, Haarle, Luttenberg, 
Raalte, Wierden, Markelo en 
Lemele zijn een bezoek waard. 
Vergeet ook niet de steden 
Rijssen & Ommen te bezoeken 
met de vele winkels. 
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Bezoek Pelmolen 
ter Horst 
Aan de Regge bij Rijssen staat een achtkan-
tige 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. 

9
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12Ervaar het Reggedal 
De oostkant van het gebied bestaat uit 
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. 

Zompen op de Regge  
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, het botenhuis De 
Schuttevaer in Hellendoorn en vanaf de 
Enterse Waarf. Op deze scheepswerf in 
Enter worden de zompen op traditionele 
wijze gebouwd. Medio 2023 wordt er op 
de Enterse Waarf een nieuw educatief 
doecentrum geopend. Een echte 
aanrader om een kijkje te nemen, ook 
met de kinderen. www.entersezomp.nl 

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. 

Fietsroute het 
verdwenen landschap 
Noord route 44 km - Zuid route 52 km 
- Lange Route 80 km 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 
in ontstaan door de 
QR-code hiernaast 
te scannen. 

Landschapsbiografie 
De 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 de Sallandse Heuvelrug 
& Twents Reggedal: 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. 
Download gratis deze 
biografie door de 
QR-code te scannen. 

Verslingerd aan Salland
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Ooit lag Nederland bedekt onder een dikke 
laag ijs dat vanuit Scandinavië kwam. De 
gletsjertongen duwden de grond omhoog 
en zo ontstond onder andere de Sallandse 
Heuvelrug. Later kwam er nog een ijstijd, 
weliswaar zonder ijs maar met hevige 
zandstormen. Het zand daalde op bepaalde 
plekken neer en vormde zo zandruggetjes. 
Voor mensen was dat zand duizenden jaren 
later een zegen: ze hielden daardoor letterlijk 
droge voeten in de inmiddels gevormde 
moerassen en het zeiknatte hoogveen. 
Daar gingen ze zich dan ook vestigen. 

Het riviertje de Regge dat er stroomde bleek 
in de loop der eeuwen bovendien ontzettend 
handig om vee, mensen en goederen te 
vervoeren met een zomp (een ondiepe schuit). 
De Regge is anno nu de rode draad geworden 

van de twee nieuwe fietstochten bij Rijssen, 
deze twee zogeheten ‘Slingers van Salland’. 
De routes (Noord en Zuid) slingeren beide 
50 kilometer lang door het beekdal van de 
Regge. Je fietst niet alleen langs de rivier, 
maar ook over boerenweggetjes door het 
kleinschalige coulisselandschap, met hier en 
daar een bos. En als je de omgeving probeert 
te lezen, dan ontdek je allerlei verrassingen.

De bochten zijn terug
De rivier de Regge is bijvoorbeeld de 
afgelopen eeuw nogal veranderd. Na de 
Tweede Wereldoorlog werd de Regge, net 
als veel andere rivieren, gekanaliseerd zodat 
hij minder overstromingen veroorzaakte 
en makkelijker te bevaren was. Echter, de 
gedachte over waterbeheer is gaan kantelen: 
als je rivieren weer laat meanderen krijgen ze 

Fietstochten 
door een (bijna) verdwenen landschap

50 Verslingerd aan Salland

Tip 
De heide (zuidroute) bloeit meestal  
van half augustus tot en met  
begin september.

Tekst & foto's: Monique van Klaveren

Een rivier, glooiingen, een pluk heide en wat berkenbomen… Wat vertellen die over het 
landschap dat er ooit was? Een heleboel! Ontdek het tijdens de twee nieuwe fietsroutes in 

het Reggedal bij Rijssen, Wierden en Markelo. Het levert een boel verrassingen op.
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een belangrijke functie om water te bergen. 
Ze zorgen bovendien voor meer biodiversiteit: 
allerlei soorten planten en dieren zijn sinds de 
aanpassingen dan ook weer teruggekomen. 
Zelfs wie geen natuurkenner is zal beslist 
genieten van de libellen en waterjuffers van 
de vernieuwde Regge. Tip: dat prachtige 
fladderaartje met die diepblauwe band 
op de vleugels is een weidebeekjuffer.

Ook valt op dat de oevers aan de binnenkant 
van de bocht zanderig worden en dat vinden 
watervogels een fijn plekje om te rusten. 
De buitenbochten raken uitgesleten en 
krijgen soms een steil zandwandje. Hopelijk 
graven daar de oeverzwaluwen een gang 
voor hun nest. Zo’n gang kan wel 1.20 meter 
lang worden. Mocht de oeverzwaluwen de 
Regge nog niet hebben ontdekt: tijdens 
de beide fietstochten kom je sowieso 
een betonnen oeverzwaluwwand met 
nestgangen tegen. Een mooi cadeautje als 
je het levendige schouwspel ontwaart.

Bulten en bergen
Dwalen je ogen tijdens fietsen over het 
landschap om je heen, dan krijg je ook 
steeds meer oog voor de glooiingen. 
Dicht bij de Regge kunnen de lage bulten 
rivierduinen of sedimentafzettingen 
zijn, die achterbleven toen de rivier 
zich in de loop der tijd verplaatste. 

Soms is een heuvel een uitloper van de 
stuwwal, zoals de Markelose berg en de 
Kattenberg. Maar er zijn ook bollingen, essen 
geheten, die de mens zelf heeft geschapen: 
1000 jaar lang brachten boeren mest aan 

op hun akker om de arme zandgrond te 
verrijken en zo hoogden ze de velden op. 

Een losstaande, flinke ronde bult van een 
paar meter hoog is echter geen es, maar een 
grafheuvel. Er liggen elf grafheuvels in dit 
gebied. Onderweg kun je tijdens zowel de 
noord- als de zuidroute zo’n prehistorische 
begraafplaats bekijken. Aan de buitenkant 
is er helaas weinig aan te zien, maar het 
is daarom des te meer een verrassing als 
je onder de gewelven van de havezate De 
Oosterhof (nu het Rijssens Museum) een 
paar urnen tegenkomt die in een grafheuvel 
op de Friezenberg zijn opgedoken.

De Friezenberg ligt trouwens aan de rand van 
een heideveld van natuurgebied De Borkeld, 
waar de koeien vrij rondlopen. Bij warm weer 
verzamelen ze zich graag onder een groepje 
bomen en liggen dan weleens languit op 
het fietspad. Ze kijken je lodderig aan en 
wijken geen centimeter. Net een schilderij 
van Paulus Potter uit de zeventiende eeuw.

Giraf in zicht?
Maar die tijd van Potter is echt voorbij. De 
Borkeld is nog maar een klein overblijfsel van – 
inderdaad – een verdwenen landschap. Dat geldt 
ook voor het Wierdense Veld. Het laatste plukje 
van een enorm uitgestrekt hoogveengebied, 
dat ooit tot over de Duitse grens reikte. Het 
Wierdense Veld is nu grotendeels met geel 
pijpenstro bedekt en daardoor lijkt het meer op 
een savanne waar elk moment een giraf of een 
leeuw kan opdoemen. Ook mooi, hoor. Maar 
niet zo oorspronkelijk en qua natuurbelang 
wat minder hoog aangeschreven. Daarom 

proberen natuurbeheerders het waterpeil te 
verhogen om het hoogveen te redden. Dus 
het is verstandig niet van het pad af te gaan, 
want voor je het weet zak je weg. En dat is 
dan wel een verrassing, maar geen leuke!

Beter kun je 100 meter van de route en 
de Regge afwijken om Wijngaard Baan te 
bezoeken. Het wijndomein is vernoemd naar 
Anja Baan en haar man die er in 2005 de 
eerste wijnstok plantten op de plek waar ooit 
hun koeien stonden. “Het bleek dat de bodem 
perfect is voor wijn, omdat het een vrij lage 
zuurgraad heeft. En de droge zomers van de 
afgelopen jaren helpen ook mee.” Na al die 
jaren keihard werken hebben zij en haar man 
de wijngaard overigens inmiddels verkocht, 
maar ze hebben nog wel een klein strookje 
voor zichzelf gehouden. “Zodat we altijd een 
mooi uitzicht houden.” Niet alles verdwijnt dus. 

Een goed begin… 
Zodra je het startpunt van de routes hebt 
bereikt, doemt er een kasteel op. En het 
leuke is: je mag erin! Je kunt hier namelijk 
een bezoek brengen aan het Rijssens 
Museum en het Brandweermuseum (erg 
leuk voor kinderen). Beide zijn deels in het 
kasteel (havezate De Oosterhof) en deels 
in het Tweede Bouwhuis ondergebracht. 
Dat laatste is een nieuw gebouw dat qua 
architectuur goed past bij het koetshuis 
dat ertegenover staat. Vrijwilligers leggen 
met plezier de achtergronden uit van 
alle voorwerpen en geschiedenissen, 
waardoor de historie nog meer gaat leven.
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Binnen kijken is buiten beleven! 
 

 
 

 

 

 

 

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

Alle dagen geopend van 10 tot 17 uur. 
Koningsdag, 1e Kerstdag, oud- en nieuwjaarsdag gesloten. 

Geniet van de typische
Twentse gastvrijheid!

Bij Bistro de Oale Ste kun je het hele 
jaar terecht voor een heerlijk diner met 
regionale specialiteiten. 
Geen poespas, wel heel smaakvol. Dat is 
waar we voor gaan bij De Oale Ste. En dat 
zie je ook terug op onze menukaart. Of 
je nou kiest voor een klassieke saté van 
kip, runderentrecote met rode wijn saus, 
of één van onze vegetarische gerechten; 
iedereen die gewoon goed en smakelijk 
wil eten vindt iets op de menukaart.

BISTRO DE OALE STE
Holterweg 116
7441 DK Nijverdal

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

KINDERBOERDERIJ DONDERTMAN

Meer info?

NIEUW 2023: "NATUURLIJK SPELEN"
GROOT DIERENRIJK 
SPEELTUIN
SKELTERBAAN
KNUFFELHUIS
SPEELKELDER
DRAAIMOLEN

KINDERFEESTJES
SCHOOLREISJES
HORECA - TERRAS
VERGADERLOCATIE
LUNCH,- BBQ,- BUFFET
GRATIS PARKEREN
NIEUW 2023:  LAADPUNT

 

Veel méér dan een kinderboerderij
 

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



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. 

Fietsroute 
'het verdwenen landschap'

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. 

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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Noord route 57 km • Zuid route 50 km • Lange Route 91 km

 Download hier 
de route en de 

landschapsbiografie	
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Wanneer je in Salland bent, mag een bezoek aan Rijssen-Holten niet ontbreken. 
Want dit historische gebied omringd door groen bruist! Er is een ruime keuze in 

wandel- en fietsroutes, je kan er uitgebreid shoppen en er zijn volop culturele hotspots 
om je aan te vergapen. Maar wat zijn nou de pareltjes die jouw bezoek uniek maken? 

Haal inspiratie uit deze tips. Wedden dat je niet meer weg wil uit Rijssen-Holten?

Rijssen-Holten 
beleef je samen!

Rijssen-Holten 

1

TIP: Ontdek het 
Wereldtijdpad
Loop eens een rondje ‘door de tijd’.  
Het Wereldtijdpad dat tussen Rijssen 
en	Holten	ligt,	is	de	grootste	tijdlijn	ter	
wereld. Jaarpalen met leuke weetjes 
wijzen je als wandelaar de weg. Wie het 
aandurft	gaat	iets	bijzonders	beleven:	
www.visitrijssenholten.nl/wereldtijdpad54

Boven op de Holterberg vind je het 
gezellige Holterbergplein met onder 
andere midgetgolf, verschillende 
horecagelegenheden en het 
Natuurmuseum Holterberg met het 
Bos van Daantje Das. Op loopafstand 
van het Holterbergplein ligt de 
indrukwekkende Canadese Begraafplaats. 
Tip: wandel vanaf het Holterbergplein 
naar het uitzichtpunt Holterberg. 

mee je zelf je eigen route kan uitstippelen. 
Korte, lange, hele steile of langs het water: 
alles kan. Ben je meer van de compleet 
uitgestippelde routes? Ook die zijn er volop! 
Laat de drukte achter je, volg een prachtige 
route en ontdek de mooiste plekjes. 

Bezoek de Holterberg
De Holterberg is de bekendste berg van 
Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. 

Ga je mee de 
natuur in?
Lekker een stuk fietsen of wandelen, 
helemaal niks mis mee. Een goed idee 
zelfs! Met de Sallandse Heuvelrug & 
Twents Reggedal in de achtertuin is 
fietsen of wandelen juist een leuke 
manier om te ontdekken hoe prachtig 
Rijssen-Holten is! Er ligt een uitgebreid 
fietsnetwerk en wandelnetwerk waar-

2
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Rijssen-Holten 

3

4

5

6

Slaap lekker!
Er	is	zoveel	te	zien	en	te	doen	in	Rijssen-
Holten,	dat	een	dagje	altijd	te	kort	is.	
Gelukkig zijn er genoeg plekken waar 
je met open armen wordt ontvangen 
om een nachtje te blijven slapen. 
Aan	de	voet	van	de	sdf	bijvoorbeeld,	
tussen	de	bossen,	bij	de	boer	op	het	
platteland. Of juist dicht bij de stad. 
Tour met je camper van camping naar 
camperplaats of kies voor de luxe van 
een	b&b,	chalet,	hotel	of	vakantiehuis.	
De overnachtingsmogelijkheden 
zijn eindeloos.

Benieuwd	wat	Rijssen-Holten	nog	
meer	te	bieden	heeft?	Kijk	op	
www.visitrijssenholten.nl voor 
meer	informatie,	inspiratie	en	
de tofste evenementen of stap 
binnen bij één van de Tourist Info’s. 
Kan je direct de Recreatiekrant 
Rijssen-Holten	meenemen.

trekt jaarlijks duizenden bezoekers naar 
de molen. Het haventje bij de Pelmolen 
biedt plaats aan nog zo’n prachtige 
bezienswaardigheid die je niet mag 
missen: de Enterse Zomp. Stap aan bood 
van de ‘Regt door Zee’ voor een recreatief 
vaartochtje. Je krijgt al gauw een beeld van 
de bijzondere cultuur die Rijssen rijk is. 

Proef de streek
Altijd leuk én lekker om lokale producten 
te proberen. Je kan hier het hele jaar door 
proeven van overheerlijke lokale gerechten. 
Niet alleen restaurants verwerken lokale 
ingrediënten in het menu, ook jij kan hier 
mee koken. Stap een winkel van een boer 
binnen en dompel jezelf onder in alles wat 
de streek te bieden heeft. Boerderijwinkels 
zijn er in allerlei soorten en maten. Je kan 
er terecht voor allerlei verse producten: 
van melk, yoghurt en kaas tot ijs en vlees. 
Op deze manier is succes verzekerd 
om een vers ontbijt, tussendoortje of 
uitgebreid diner te bereiden. Ga eropuit, 
ontdek de verrassende producten van 
deze streek en duik de keuken in!

Struin lekker rond en ontdek de 
stoere, stijlvolle en casual modezaken, 
afgewisseld met veel hippe woonwinkels. 

Cultuur snuiven 
Voor een flinke dosis cultuur zit je goed 
bij de Rijssense musea. Naar sporen van 
een welvarend verleden hoef je in Rijssen 
nooit lang te zoeken. Je ziet ze overal, 
maar vooral in het Rijssens Museum. De 
expositie in het museum leert je waar 
al die welvaart op stoelde: de jute- en 
steenindustrie. Dat er wel hard voor 
moest worden gewerkt, merk je zodra 
je een treinritje maakt met het Rijssens 
Leemspoor. Over dit smalspoortraject 
vervoerden een eeuw geleden nog vijftien 
steenfabrieken hun grondstoffen. 

Net buiten Rijssen staat Pelmolen Ter 
Horst. In de 19e eeuw was de Pelmolen 
één van de belangrijkste industriemolens 
van Twente, op een knooppunt van land- 
en waterwegen. Tegenwoordig wordt er 
slechts incidenteel gerst gepeld, maar 
olie wordt er nog volop geslagen. En dat 

Voor de 
vogelliefhebbers
Het gebied Overtoom-Middelveen is de 
afgelopen tien jaar drastisch veranderd. 
Weilanden maakten plaats voor nieuwe 
natuur en het gebied is nu een verbinding 
tussen de Sallandse Heuvelrug, de Bor-
keld en het Elsenerveld. Het aanwezige 
kwelwater biedt een voedingsrijke bodem. 
Bloemen en planten die zeldzaam of he-
lemaal nieuw zijn in dit deel van het land 
lokken veel insecten die op hun beurt weer 
vogels aantrekken. Het gebied is daardoor 
inmiddels een walhalla voor vogelspot-
ters. Er is zelfs een prachtige vogelkijkhut 
geplaatst om in alle rust vogels te spotten.

Kom winkelen
Winkelen in Rijssen is winkelen in één 
van de leukste shopsteden van Twente. 
Rijssen wordt ook wel de ‘modestad 
van Twente’ genoemd. Als je in deze 
stad rondloopt, begrijp je al snel wat 
daarmee bedoeld wordt. Het is een keer 
wat anders. Bijzondere winkelconcepten 
en boetieks vullen hier de winkelstraten. 



...
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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.

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. 

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. 

Hellendoorn-Nijverdal

Hellendoorn 
Natuurlijk Avontuurlijk
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Je kunt genieten op of langs het 
water. Er zijn talloze mogelijkheden, 
of je nu rust zoekt of actief bezig 
wilt zijn. Huur een kano, vaar 
mee met een fluisterbootje of 
ga suppen. Misschien komt de 
Enterse Zomp net voorbij en ben je 
getuige van het ‘op- of neerwaarts 
tomen’ van deze platbodem. Het 
ontdekken van de Regge is hoe dan 
ook, een dynamische ervaring.

Tip 
De Regge danst

Hellendoorn-Nijverdal

Zoals je leest heeft Hellendoorn alle 
ingrediënten voor een heerlijke vakantie 
of een gezellig dagje uit! 
www.visithellendoorn.nl

2023



Vergeet niet een tussenstop te maken 
bij één van de horeca gelegenheden 
onderweg om te genieten van de rust, de 
ruimte én de lekkerste gerechten. Ook 
is er een uitgebreid aanbod van fijne 
overnachtingsplekken. 

Fietsroute 70 km

Smaakfietsroute 
Sallandse Heuvelrug 
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Het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug is één 
van de grootste aaneengesloten heidegebieden 
van Europa. Je waant jezelf soms even in het 
buitenland: uitgestrekte heidegebieden, 
bossen, rust en een indrukwekkend reliëf met 
on-Nederlandse vergezichten. En het mooie 
is, elk seizoen is het plaatje weer compleet 
anders. Maar telkens weer adembenemend. 
www.sallandseheuvelrug.nl

Geniet onderweg van de vele verse 
producten uit de streek. Van huisgemaakte 
zuivel en jam tot eerlijk en duurzaam 
vlees. Maar ook verse groenten, 
broodmeel en (h)eerlijke chocolade. 

Puur genieten
Maak kennis met onze gastvrije regio en 
geniet van de ongerepte natuur en de 
pure producten uit de streek. Een mooie 
fietsroute door een afwisselend en gevarieerd 
landschap met bos, hei, platteland en rivier 
de Regge. Niet voor niets maakt het gebied 
onderdeel uit van de Sallandse Heuvelrug & 
Twents Reggedal met haar Nationaal Park.

A    Weidehuus 
Koestraat 6, Hellendoorn
www.weidehuus.nl
Ons ruime aanbod bestaat uit vlees, zuivel, 
groente, fruit en wijnen van de bij ons 
aangesloten producenten. Uitsluitend 
producten waarvan de herkomst te herleiden 
is en wij de producent persoonlijk kennen.

B    Twente Decadente 
Chocolaterie

Sanatoriumlaan 20, Hellendoorn
www.twentedecadente.nl
Laat uw zintuigen prikkelen en voel, proef, 
ervaar en beleef waar chocolade toe in staat is.

C   Boerderij Suydbroek 
Bisschopsweg 2, Haarle
www.suydbroek.nl
Verkoop van vlees van eigen koeien, 
seizoensgroente uit eigen tuinderij en 
diverse streekproducten uit de regio 
van lokale ambachtelijke bereiders.

D   Zunakaas
Smalendijk 4, Zuna
www.zunakaas.nl 
Een melkveebedrijf met een eigen 
bijbehorende kaasmakerij en  
boerderijwinkel met kaas en diverse  
streekproducten.

E   Reggezuivel
Eusinkweg 15, Notter
www.reggezuivel.nl 
Ambachtelijke zuivelproducten gemaakt op 
de boerderij met de melk van de eigen koeien.

F   Reggevallei Jam & More 
www.reggevallei.nl
Heerlijke huisgemaakte jam in bijzondere 
smaakcombinaties, met vers fruit en 
diverse specerijen. De jam van Reggevallei 
is ondermeer te koop bij: de winkel bij 
Landal Landgoed de Hellendoornseberg, 
bij Reggezuivel en Herberg de Pas.

G   Molen de Hoop
Ninaberlaan 78, Hellendoorn 
www.molendehoop.nl
In de molen een winkel met o.a. broodmeel, 
broodmixen, koek- en cakemixen. Bij de 
molen een infocentrum waar fairtrade 
koffie en thee wordt geserveerd.

Een aantal tips
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De Route
Start: In het centrum van Nijverdal, bij de 
Tourist Info, Willem Alexanderstraat 7. Met 
de rug naar de Tourist Info RA, einde weg 
LA, Maximastraat. Vervolgens 1e weg LA, 
Grotestraat. Route volgen naar knp 55.

Natuurlijk kun je de route op elk gewenst 
knooppunt beginnen. Of start de route vanaf 
één van de genoemde verblijfslocaties. 

55  28  13  8  15  9  4  85  85  7  1  
19  6  10  11  2  16  51  59  5  56  
57  62  58  60  63  79  80  76  54  55

Route instructie 
vanaf Terhoeksweg
LET OP: Afwijking vanaf de knooppunten. 
Na knp 10, aan het eind van de Terhoeksweg 
(aan de linkerkant Landal) NIET LA naar 
knp 11, maar einde weg RA, Tunnelweg. 
Na 600 m. RA, Schippersweg. Einde weg 
RA Koersweg (gaat over in Broekweg). 
Einde weg LA Schotweg. Einde weg LA 
Stationsweg. Verder naar knp 2.

Gebruikte afkortingen:
RA = Rechtsaf
LA = Linksaf 
RD = Rechtdoor
RI = Richting
knp = fietsknooppunt
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LUNCH
DINER
SNACK
PIZZA

SOFTIJS

www.dedroadnagel.nl
Molenweg 8, Haarle

T (0548) 85 24 72

 

 
Kamperen – ruimte – natuur - genieten! 
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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.

Molenweg 2 Haarle - T:0548852038 - info@herbergdepas.nlwww.herbergdepas.nl

Haarle: 
een lust voor het oog!

Haarle
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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 Rijssen
The Read Shop, Haarstraat 44, Rijssen
0548-366687
info@visitrijssenholten.nl
www.visitrijssenholten.nl

Rijssens Museum, Kasteellaan 1, Rijssen
0548-514261
info@visitrijssenholten.nl
www.visitrijssenholten.nl

Informatiepunt Twents Reggedal
Pelmolenpad 9a, Rijssen
0548-549382

Tourist Info Heino
Dorpshuus Heino, Marktstraat 7, Heino
0572-700212
info@dorpshuusheino.nl
www.dorpshuusheino.nl

Tourist Info Hellendoorn 
DA Fredriek, Dorpstraat 14, Hellendoorn
0548-612729
info@visithellendoorn.nl
www.visithellendoorn.nl

Bakkerij- en IJsmuseum, Dorpsstraat 49, Hellendoorn
0548-612729
info@visithellendoorn.nl  
www.visithellendoorn.nl

Erve Hofman, Hofmanstraat 2, Hellendoorn
0548-612729
info@visithellendoorn.nl
www.visithellendoorn.nl 
Onbemand informatiepunt 
in het Karnhuussie.

Tourist Info Nijverdal
W. Alexanderstraat 7C, Nijverdal 
0548-612729
info@visithellendoorn.nl
www.visithellendoorn.nl 

Tourist Info Olst
Jan Schamhartstraat 5H, Olst
0570-561606 
www.touristinfo-olstwijhe.nl

Tourist Info Bruna Raalte
Herenstraat 19, Raalte
0572-351300

Tourist Info en Infopunt
Bathmen 
(gevestigd in Cultuurhuus Braakhekke)
Schoolstraat 6a, Bathmen
infopunt@bathmen.nl 
info@bathmen.nl
0570-540839
www.bathmen.nl

Tourist Info Punt Daarlerveen
Kiosk Trefpunt Daarlerveen
G. Nijlandstraat 1, Daarlerveen
0548-612729

Tourist Info IJssel Den Nul
Infocentrum IJssel
Rijksstraatweg 109, Den Nul
0570-745040
www.infocentrumijssel.nl

Tourist Info/VVV Deventer
Brink 89 (Penninckshuis), Deventer
0570-710120
info@vvvdeventer.nl 
www.deventer.info

Tourist Info Kulturhus Holten 
Smidsbelt 6, Holten
0548-801930
info@visitrijssenholten.nl
www.visitrijssenholten.nl

Tourist Info Natuurmuseum 
Holterberg
Holterbergweg 12, Holten
0548-361979
info@visitrijssenholten.nl
www.visitrijssenholten.nl

Toeristische 
Informatiepunten

Op 4 locaties in de gemeente Raalte 
staan informatiezuilen waar je digitale 
informatie kunt vinden over de omgeving. 

•	 Bij	de	Bank,	Heeten
•	 Bruna,	Raalte
•	 Hotel	de	Zwaan,	Raalte
•	 Het	Dorpshuus,	Heino

Sallandse vlag
Naast	fiets-	en	wandelkaarten	is	nu	ook	de	
Sallandse vlag te bestellen via de webshop:
www.verslingerdaansalland.nl/webshop

Informatie
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Salland Ambassadeurs

Salland Ambassadeurs
Eten en Drinken    
Boerderijwinkels    
Boerderijwinkel Erve 't Overweg Raalterweg 49 Diepenveen 06-22401763 www.boerderijerveoverweg.nl
- Melktap & Vlees    
Suydbroek Haarle Bisschopsweg 2 Haarle 06-30074276 www.suydbroek.nl
Streekwinkel de Maathoeve  Witteveensweg 23  Heeten  06-33104950  www.maathoeve.nl
IJsboerderij Ôans Maneschijnsweg 36 Holten 0548-363680 www.ijsboerderijoans.nl
De Weerd Asperges Raalte Nieuw Deventerweg 34 Raalte 0572-357726 www.deweerdasperges.nl
Landwinkel de Knapenvelder Knapenveldsweg  29 Raalte 0572-352238 www.deknapenvelder.nl

Eetcafé, bistro, lunch, brasserie    
Informatiecentrum IJssel Den Nul Rijksstraatweg  109 Den Nul 0570-745040 www.infocentrumijssel.nl
Hotel Gaia Schapenzandweg 3 Diepenveen 0570-593666 www.hotelgaia.nl
Koffieschenkerij Nieuw Sion Vulikerweg 6 Diepenveen 06-15440921 www.nieuwsion.nl/koffieschenkerij 
Eetcafé de Droadnagel  Molenweg 8 Haarle 0548-852472 www.dedroadnagel.nl
Brasserie de Waterjuffer Jufferdijk 4 Harfsen 0573-820901 www.campingdewaterjuffer.nl/brasserie 
Landgoed Schuilenburg Schuilenburgerweg 54 Hellendoorn 0548-681782 www.schuilenburg.nl
Buuffies Proeflokaal Marktplein 4 Heino 0572-395766 www.buuffies.nl 
Natuurlijk Marjolein Zuthemerweg 31 Laag Zuthem  www.natuurlijkmarjolein.nl 
Café-Brasserie de Schoenmaker Butzelaarstraat 15 Luttenberg 0572-301 219 www.cafedeschoenmaker.nl 
Terras het Buitenleven/de Boerschop Butzelaarstraat 70 Luttenberg 06-23301446 www.deboerschop.nl
Bakkerij-buurtwinkel De Parabool Veenhorst 2 Mariënheem  www.deparabool.nl
Bistro Oale Ste  Holterweg 116  Nijverdal  0548-612665  www.oaleste.nl
Grandcafé N-joy De Joncheerelaan 6 tot 8 Nijverdal 0548-617778 www.grandcafe-njoy.nl
Kasteel de Haere Haereweg 4 Olst 0570-591500 www.kasteeldehaere.nl
De Olsterhof  A. Geertsstraat 16 Olst 0570-564330 www.olsterhof.nl 
Robby's Snacks Verheydenstraat 1 Raalte 0572-354242 www.robbyssnacks.nl
Het Wapen van Wesepe Dominee E. Kreikenlaan 8    Wesepe    0570-531210     www.hetwapenvanwesepe.nl

Feesten en partijen     
Hotel Gaia Schapenzandweg 3 Diepenveen 0570-593666 www.hotelgaia.nl
Terras het Buitenleven/de Boerschop Butzelaarstraat 70 Luttenberg 0572-301464 www.deboerschop.nl
Café-Brasserie de Schoenmaker Butzelaarstraat 15 Luttenberg 0572-301 219 www.cafedeschoenmaker.nl 
Café & zalen Spoolder  Butzelaarstraat 27  Luttenberg 0572-301837  www.zaalspoolder.nl 
Camping de Portlander Portlanderdijk 13 Nieuw Heeten 06-53888887 www.campingdeportlander.nl
Het Wapen van Wesepe Dominee E. Kreikenlaan 8    Wesepe    0570-531210     www.hetwapenvanwesepe.nl

Restaurants    
Proeftuin van Salland Rijksstraatweg  97 Den Nul 0570-561391 www.bijripperda.nl
Hotel Gaia Schapenzandweg 3 Diepenveen 0570-593666 www.hotelgaia.nl
Herberg de Pas  Molenweg 2 Haarle 0548-852038 www.herbergdepas.nl
Restaurant Het Buitenhuys Raalterstraat 66 Heino 0572-395884 www.restauranthetbuitenhuys.nl 
Landgoed de Uitkijk Hellendoornsebergweg 8 Hellendoorn 0548-654117 www.landgoeddeuitkijk.nl
Restaurant De Hazelaer Knollenhaarweg 7 Hellendoorn 0572-330005 www.restaurantdehazelaer.nl
Restaurant en Hotel Hoog Holten Forthaarsweg 7 Holten 0548-361306 www.hoogholten.nl
Kinderboerderij Dondertman Meester Bosweg 5 Holten 0548-361169 www.kb-dondertman.nl
De Swarte Ruijter Holterbergweg  7 Holten 0548-596660 www.swarteruijter.nl
Landal Twenhaarsveld Landuwerweg 17 Holten 0548-361458 www.landal.nl/parken/twenhaarsveld
Bras-Koer    Bathmenseweg 18 Lettele 0570-551271 www.bras-koer.nl
't Pannekoekhuis Lettele Spanjaardsdijk 106 Lettele 0570-551774 www.pannenkoekhuis-lettele.nl
Café-Brasserie de Schoenmaker Butzelaarstraat 15 Luttenberg 0572-301 219 www.cafedeschoenmaker.nl 
Restaurant de Bagatelle Nijverdalseweg 10 Mariënheem 0572-358484 www.bagatelle.nl
Boerderij Sallandshoeve  Holterweg 85 Nieuw Heeten 0572-321630 www.boerderijsallandshoeve.nl
Grandcafé N-Joy De Joncheerelaan 6 tot 8 Nijverdal 0548-617778 www.grandcafe-njoy.nl
Restaurant De Budde Grotestraat 167 Nijverdal 0548-612250 www.debudde.nl
Bistro Oale Ste Holterweg 116 Nijverdal 0548-612665 www.oaleste.nl
Hotel Inn Salland  Zwolstraat 63D Raalte 0572-353552 www.hotelinnsalland.nl
Pannenkoekenhuis Laurel's Varkensmarkt 7 Raalte 0572-351379 www.laurels.nl
Lemonade -food&drinks-  Stationsstraat 41 Raalte 0572-745053 www.lemonade-raalte.nl
Robby's Snacks Verheydenstraat 1 Raalte 0572-354242 www.robbyssnacks.nl

Streekproducten    
Sallandse Landbier Brouwerij Ootmarsumseweg 95 Albergen 074 - 2591311 www.sallandslandbier.nl
Aspergeboerderij De Boerkamp Oranjelaan 19 Diepenveen 0570-591420 www.deboerkamp.nl
Tuinderij/Aspergebedrijf Veldink Wetermansweg 10 Diepenveen 06-10643646 www.facebook.com/tuinderijveldink
Boerderij Sallandshoeve  Holterweg 85 Nieuw Heeten 0572-321630 www.boerderijsallandshoeve.nl
De Weerd Asperges Raalte Nieuw Deventerweg 34 Raalte 0572-357726 www.deweerdasperges.nl
IJsboerderij Rosahoeve Waalweg 2 Raalte 06-30743391 www.rosahoeve.nl
Landwinkel de Knapenvelder Knapenveldsweg 29 Raalte 0572-352238 www.deknapenvelder.nl
Ogink Asperges Overkampsweg 3 Raalte 0572-351404 www.oginkasperges.nl
IESSEL Cider Spanjaardsdijk 68b Schalkhaar 06-83504486 www.iesselcider.nl

Overnachten     
Bed & Breakfast    
B&B De Aarnink Holterweg 46 Heeten 06-20928188 www.deaarnink.nl
Plek in Holten B&B Dorpsstraat  18b Holten 06-51240308 www.plekinholten.nl
Bigstee B&B Bathmenseweg 38A Lettele 06-48201949 www.bigstee.nl
De Huttert Nieuwe Twentseweg 3 Luttenberg 0572-301274 www.dehuttert.nl
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B&B 't Zwaluwnest Hellendoornseweg 83 Luttenberg 06-29480393 www.tzwaluwnest.nl 
B&B het Wierdense Veld Dalkruid 31 Nijverdal 06-30867345 www.hetwierdenseveld.nl
Het Vinkenest Nijverdal Ericaweg 26 Nijverdal 06-55793592 www.hetvinkenestnijverdal.nl
Erve 'n Pier Ligtenbergerweg  10 Rijssen 0548-513123 www.erve-npier.nl
B&B Aan de bosrand Wildbaan 2 Wesepe 06-83213487 www.gingerherbs.nl

Bijzondere overnachtingsaccommodaties    
Plattelandslodge Ramelerhoeve Heetkampsweg 6A Broekland 06-53718324  www.ramelerhoeve.nl
Hotel Gaia Schapenzandweg 3 Diepenveen 0570-593666 www.hotelgaia.nl
Boerderij de Kleine Wildenberg Wildenbergseweg  6 Diepenveen 0570-600794 www.dekleinewildenberg.nl
Klooster Nieuw Sion Vulikerweg 6 Diepenveen 0570-531392 www.nieuwsion.nl
Koe in de Kost Stokvisweg  10 Heeten 0572-220002 www.koeindekost.nl
In de Heuvelrug  Nieuwe Twentseweg 15-01 Hellendoorn 06-51433684 www.indeheuvelrug.nl
De Heemse Weide  Assendorperweg 6 Mariënheem 06-42781411 www.deheemseweide.nl
Kroepe Cottage Kroepeweg 6  Marienheem  06-31593863 www.kroepecottage.nl 
BoerenBed Het Wesselink in Salland Wesselinksdijk  7 Schalkhaar 0528-229440 www.boerenbed.nl
Inhethuisvan  Ennestraat 35 Steenenkamer 06-38373773 www.inhethuisvan.nl 

Camperplaatsen    
Boerderijcamping de Flierweide Traasterdijk 16 Bathmen 0570-541478 www.flierweide.nl
Camping de Waterjuffer Jufferdijk 4 Harfsen 0573-431359 www.campingdewaterjuffer.nl
Camperplaats de Brandkoele Brandkoeleweg 2 Lettele 06-51678076 www.camperplaatsdebrandkoele.nl
De Heemse Weide  Assendorperweg 6 Mariënheem 06-42781411 www.deheemseweide.nl
Camping de Portlander Portlanderdijk 13 Nieuw Heeten 06-53888887 www.campingdeportlander.nl
Kampeerhoeve Bussloo Grotenhuisweg 50 Wilp 06-20981659 www.kampeerhoevebussloo.nl

Campings    
Boerderijcamping de Flierweide Traasterdijk 16 Bathmen 0570-541478 www.flierweide.nl
De Heidebloem Recreatie camping Oude Deventerweg 8A Haarle 0572-321509 www.deheidebloemrecreatie.nl 
Camping de Waterjuffer Jufferdijk 4 Harfsen 0573-431359 www.campingdewaterjuffer.nl
Camping Heino Schoolbosweg 10 Heino 0572-391564 www.campingheino.nl
Natuurcamping Eelerberg Ossenkampweg 4 Hellendoorn 0548-681223 www.eelerberg.nl
Camping de Holterberg Reebokkenweg  8 Holten 0548-361524 holterberg.ardoer.com/nl
Vakantiepark de Luttenberg Heuvelweg 9 Luttenberg 0572-301405 www.luttenberg.nl
De Huttert Nieuwe Twentseweg 3 Luttenberg 0572-301274 www.dehuttert.nl
Vakantiepark Sallandshoeve Holterweg 85 Nieuw-Heeten 0572-321342  www.sallandshoeve.nl
Camping Noetselerberg  Holterweg 116 Nijverdal 0548-612665 www.noetselerberg.nl 
De Grimberghoeve Klokkendijk 14 Notter 0548-513292 www.degrimberghoeve.nl 
Ikkinkshof Ikkinksweg 7 Okkenbroek 0570-551217 www.ikkinkshof.nl
Camping 't Haasje Fortmonderweg 17 Olst 0570-241041 www.kampeeridee.eu
Camping bij de Schaapskooi Dalkruid 27a Nijverdal 0548-610712 www.campingbijdeschaapskooi.nl
Familievakantiepark Krieghuusbelten Krieghuisweg  19 Raalte 0572-371575 www.krieghuusbelten.nl
Camping De Biesterij De Biesterij 1 Rijssen 06-14204134 www.campingdebiesterij.nl
Park camping de Goolne Ket'n Kruisweg 2 Rijssen 0548-513387 www.degoolneketn.nl
Kampeerhoeve Bussloo Grotenhuisweg 50 Wilp 06-20981659 www.kampeerhoevebussloo.nl

Groepsaccommodaties    
De Heidebloem Recreatie  Oude Deventerweg 8A Haarle 0572-321509 www.deheidebloem.com
Recreatiebedrijf de Maathoeve Witteveensweg 23 Heeten 06-33104950 www.maathoeve.nl
Koe in de Kost Stokvisweg  10 Heeten 0572-220002 www.koeindekost.nl
De Bosrand Veldhuizenweg 7 Hellendoorn 0548-681250 www.bosrandhellendoorn.nl
Ossenkamp Vakantiehuis Klumperweg  3 Hellendoorn 0548-681382 www.ossenkamp.nl
Het Bravenne Beusebergerweg 74 Holten 0548-366868 www.hetbravenne.nl
Gastenboerderij Kosman Oude Deventerweg 43 Holten 0548-367494 www.gastenboerderijkosman.nl
Aan 't Zandeinde Zandeinde 1 Lemele 06-13608964 www.zandeinde.nl
Huis in 't Veld Groepsaccommodatie Oerdijk 97 Lettele 0570-551614 www.huisintveld-lettele.nl
De Boerschop/ Terras het Buitenleven Butzelaarstraat 70 Luttenberg 0572-301464 www.deboerschop.nl
De Langenberg  Enterveenweg  10 Rijssen 06-27502620 www.delangenberg.nl
Vakantieboerderij Schalkhaar Weseperweg 6 Schalkhaar 06-15277758 www.vakantieboerderijschalkhaar.nl
Summercamp Heino Schaarshoekweg 1 Wijhe 0572-393049 www.heino.nl

Hotels    
Hotel de Leeuw Nieuwstraat  25 Deventer 0570-610290 www.hoteldeleeuw.nl
Hotel in het huis van Deventer Grote kerkhof 5/6  Deventer 06-38373773 www.hotelinhethuisvandeventer.nl
Hotel Gaia Schapenzandweg 3 Diepenveen 0570-593666 www.hotelgaia.nl
Landgoed de Uitkijk Hellendoornsebergweg 8 Hellendoorn  0548-654117 www.landgoeddeuitkijk.nl
Restaurant en Hotel Hoog Holten Forthaarsweg 7 Holten 0548-361306 www.hoogholten.nl
De Swarte Ruijter Holterbergweg  7 Holten 0548-596660 www.swarteruijter.nl
Hotel Inn Salland  Zwolsestraat 63D Raalte 0572-353552 www.hotelinnsalland.nl
Hotel de Zwaan Kerkstraat  2 Raalte 0572-363738 www.hotelraalte.nl

Minicampings    
Boerderijcamping de Flierweide Traasterdijk 16 Bathmen 0570-541478 www.flierweide.nl
S.V.R. camping de Hoge Moât Braakmanssteeg 6A Bathmen 0570-541493 www.dehogemoat.nl
Camping de Coolewee Arkelsteijnweg 6 Bathmen 0570-541103 www.coolewee.nl
Camping de Kleverkamp Wechelerweg 39 Diepenveen 0570-620812 www.dekleverkamp.nl
De Heidebloem Recreatie Oude Deventerweg 8A Haarle 0572-321509 www.deheidebloemrecreatie.nl 
S.V.R. Camping de Molenhoek Molenweg  63 Haarle 0548-595470 www.svr-haarle.nl
S.V.R. Minicamping 'Ter Stal' Vijfhuizenweg 12 Holten 0548-362801 www.minicampingterstal.nl
Natuurkampeerterrein 'De Rietkraag' Weerdhuisweg  44B Lemelerveld 0572-372601 www.derietkraag.com
Camping de Portlander  Portlanderdijk 13 Nieuw Heeten 06-53888887 www.campingdeportlander.nl
Mini boerencamping Campeerd Schiphorsterweg 6a Okkenbroek 06-30643569 www.campeerd.nl
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Ikkinkshof Ikkinksweg 7 Okkenbroek 0570-551217 www.ikkinkshof.nl
Camping het Klaverblad Holstweg 44A Olst 06-13246136 www.campinghetklaverblad.nl
S.V.R. Zuidvelde Randerstraat 3 Olst 0570-591389 www.zuidvelde.com
De Flierefluiter  Raarhoeksweg 49  Raalte  0572-357756  www.flierefluiterraalte.nl
Mini camping de Kleine Lippe Malbergerweg 4A Schalkhaar 0570-531328 www.dekleinelippe.nl
De Marsbelte Velsdijk 14 Wesepe 0570-531733 www.demarsbelte.nl

Vakantie- en bungalowparken    
Landal Landgoed de Hellendoornse Berg Tunnelweg  7F Haarle 0548-597050 www.landal.nl/parken/
    landgoed-De-Hellendoornse-Berg
Hof van Salland  Knollenhaarweg 7 Hellendoorn 0572-331377 www.hofvansalland.com
Recreatiepark De Tolplas Hexelseweg 80 Hoge Hexel 0546-697308 www.detolplas.nl
Bungalowpark De Lindenberg Borkeldsweg  57 Holten 0548-365365 www.delindenberg.nl
Landal Twenhaarsveld Landuwerweg 17 Holten 0548-361458 www.landal.nl/parken/twenhaarsveld
Vakantiepark de Luttenberg Heuvelweg 9 Luttenberg 0572-301405 www.luttenberg.nl
Vakantiepark Sallandshoeve Holterweg 85 Nieuw-Heeten 0572-321342  www.sallandshoeve.nl
Camping Noetselerberg  Holterweg 116 Nijverdal 0548-612665 www.noetselerberg.nl 
Familievakantiepark Krieghuusbelten Krieghuisweg  19 Raalte 0572-371575 www.krieghuusbelten.nl

Vakantiewoningen    
Flierweide Traasterdijk 16 Bathmen 0570-541478 www.flierweide.nl
In de Heuvelrug  Nieuwe Twentseweg 15-01 Hellendoorn 06-51433684 www.indeheuvelrug.nl
Erve Barink Heuversteeg 5 Hellendoorn  www.ervebarink.nl 
FeelzFree by Reggehoeve Katenhorstweg 4a Hellendoorn 06 23813763 www.reggehoeve.nl 
Vakantiehuis Borkehof  Postweg 55 Holten 06-15228081 www.borkehof.nl
Vakantiehuis Borkerode Postweg 83 Holten 06-15228081 www.borkerode.nl
Vakantiehuis Borkerijck Postweg 28 Holten 06-15228081 www.borkerijck.nl
Erve Protzmann Helhuizerweg 14 Holten 0548-363101 www.protzmann.nl
Vakantiebungalow Heideweg 21 Heideweg 21 / Oranjestraat 31 Holten 06-22141088 www.lukkensveld.nl/heideweg21
Kanaalzicht Averlinde  Spanjaardsdijk 59 Lettele 06-13819191 www.averlinde.nl
De Huttert Nieuwe Twentseweg 3 Luttenberg 0572-301274 www.dehuttert.nl
Kroepe Cottage Kroepeweg 6  Marienheem  06-31593863 www.kroepecottage.nl 
Erve Olde Sasbrink Holterweg 88a Nijverdal 06-16116605 www.oldesasbrink.nl 
Vakantieboerderij Schalkhaar Weseperweg 6 Schalkhaar 06-15277758 www.vakantieboerderijschalkhaar.nl
Erve Klijnevink Vakantieappartementen Broeklanderweg 4 Wesepe 0570-531103 www.erveklijnevink.nl

Zien & Doen     
Actief    
Flierweide Traasterdijk 16 Bathmen 0570-541478 www.flierweide.nl
Ultimate Adventures Oude Needseweg 35 Borculo 085-0607049 www.ultimateadventures.nl
Zwemparadijs De Scheg Piet van Donkplein 1 Deventer 0570-659777 www.descheg.nl
Camping de Holterberg Reebokkenweg  8 Holten 0548-361524 holterberg.ardoer.com/nl
Aero Club Salland Langsweg 28 Lemelerveld 0572-371543 www.aeroclubsalland.nl
Natuurlijk Heidepark Zwembadlaantje 8 Lemelerveld 0572 373 301 www.natuurlijkheidepark.nl 
De Boerschop, boerengolf/klootschieten Butzelaarstraat 70 Luttenberg 06-23301446 www.deboerschop.nl
E-Chopperverhuur Salland  Elskampweg 30  Luttenberg  06-19336747  www.e-chopperverhuursalland.nl
De Wilgenweard  Sportlaan 6 Nijverdal 0548-681338 www.wilgenweard.nl
De Grimberghoeve Klokkendijk 14 Notter 0548-513292 www.grimberghoeve.nl

Bedrijfsuitje / vergaderlocatie    
Zwemparadijs De Scheg Piet van Donkplein 1 Deventer 0570-659777 www.descheg.nl
Boerderij de Kleine Wildenberg Wildenbergseweg  6 Diepenveen 0570-600794 www.dekleinewildenberg.nl
Recreatiebedrijf de Maathoeve Witteveensweg 23 Heeten 06-33104950 www.maathoeve.nl
Koe in de Kost Stokvisweg  10 Heeten 0572-220002 www.koeindekost.nl
Aero Club Salland Langsweg 28 Lemelerveld 0572-371543 www.aeroclubsalland.nl
Huis in 't Veld Groepsaccommodatie Oerdijk 97 Lettele 0570-551614 www.huisintveld-lettele.nl
De Boerschop, boerengolf/klootschieten Butzelaarstraat 70 Luttenberg 06-23301446 www.deboerschop.nl
Café-Brasserie de Schoenmaker Butzelaarstraat 15 Luttenberg 0572-301 219 www.cafedeschoenmaker.nl 
Grandcafé N-'joy De Joncheerelaan 6 tot 8 Nijverdal 0548-617778 www.grandcafe-njoy.nl
Kasteel de Haere  Haereweg 4  Olst  0570-591500  www.kasteeldehaere.nl
Het Wapen van Wesepe Dominee E. Kreikenlaan 8    Wesepe    0570-531210     www.hetwapenvanwesepe.nl

Evenement    
IJsseltheaterfietstocht 27/28 mei  Olst-Wijhe  www.theaterlangsdeijssel.nl
Ribs & Blues Festival Domineeskamp 1 Raalte  www.ribsenblues.nl
Sallandse Wandelvierdaagse Postbus 47 Raalte  www.sw4d.nl
Stöppelhaene Centrum  Raalte 0572-745235 www.stoppelhaene.nl

Uitje voor gezinnen    
Multi Fun Bussloo Withagenweg 17 Bussloo  0571-261212 www.multifunbussloo.nl
Zwemparadijs De Scheg Piet van Donkplein 1 Deventer 0570-659777 www.descheg.nl
Ulebelt Maatmansweg 3 Deventer 0570-653437 www.ulebelt.nl
Recreatiebedrijf de Maathoeve Witteveensweg 23 Heeten 06-33104950 www.maathoeve.nl
Zwembad de Tippe Brinkweg 11 Heino 0572-391850 www.zwembaddetippe.nl
Kinderboerderij Dondertman Meester Bosweg 5 Holten 0548-361169 www.kb-dondertman.nl
Natuurmuseum Holterberg Holterbergweg  12 Holten 0548-361979 www.museumholterberg.nl
Museum de Laarman Butzelaarsstraat  60 Luttenberg 0572-301288 www.delaarman.nl
Vakantiepark de Luttenberg Heuvelweg 9 Luttenberg 0572-301405 www.luttenberg.nl
Speelboerderij De  Flierefluiter Raarhoeksweg  49 Raalte 0572-357756 www.flierefluiterraalte.nl
Familievakantiepark Krieghuusbelten Krieghuisweg  19 Raalte 0572-371575 www.krieghuusbelten.nl
IJsboerderij Rosahoeve Waalweg 2 Raalte 06-30743391 www.rosahoeve.nl
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Ribs&Blues Festival Domineeskamp 1 Raalte  www.ribsenblues.nl
Zwembad Tijenraan Zwolsestraat 65 Raalte 0572-760600 www.sportbedrijfraalte.nl
Dinoland  Willemsvaart 19 Zwolle 038-4680260 www.dinoland.nl
Salland Boert en Eet Bewust     www.sallandboerteneetbewust.nl

Fietsverhuur    
Jan Stam Fietsverhuur Waagweg 1 Holten 0548-366802 www.janstamfiets.nl
Vakantiepark de Luttenberg Heuvelweg 9 Luttenberg 0572-301405 www.luttenberg.nl
Camping Noetselerberg  Holterweg 116 Nijverdal 0548-612665 www.noetselerberg.nl 
Profile Rudie Assink Fietsspecialist Deventerstraat 20 Raalte 0572-351531 www.profiledefietsspecialist.nl

Groepsuitjes    
Multi Fun Bussloo Withagenweg 17 Bussloo 0571-261212 www.multifunbussloo.nl
VVV Deventer Brink 89 Deventer 0570-710120 www.deventer.info
Recreatiebedrijf de Maathoeve Witteveensweg 23 Heeten 06-33104950 www.maathoeve.nl
Aero Club Salland Langsweg 28 Lemelerveld 0572-371543 www.aeroclubsalland.nl
Huis in 't Veld Groepsaccommodatie Oerdijk 97 Lettele 0570-551614 www.huisintveld-lettele.nl
De Boerschop/ Terras het Buitenleven Butzelaarstraat 70 Luttenberg 0572-301464 www.deboerschop.nl

Kunst & Cultuur    
De Pothaar-boerderijmuseum Pothaarsweg  8 Bathmen 06-16591911 www.depothaar.nl
Cultuurhuus Braakhekke Schoolstraat 6a Bathmen 0570-542420 www.cultuurhuusbraakhekke.nl
Informatiecentrum IJssel Den Nul Rijksstraatweg  109 Den Nul 0570-745040 www.infocentrumijssel.nl
Museum EICAS Nieuwe markt 23 Deventer 0570-745074 www.eicas.nl 
VVV Deventer Brink 89 Deventer 0570-710120 www.deventer.info
Museum Erve Hofman Hofmanstraat 2 Hellendoorn 0548-655538 www.oaldheldern.nl 
St. Gerrit Valk's Bakkerij- en IJsmuseum Dorpsstraat  49 Hellendoorn 06-82079468 www.bakkerij-ijsmuseum.nl
Museum Broer een levenlang boer Langstraat 38 Holten 0573-221555 www.eenlevenlangboer.nl
Natuurmuseum Holterberg Holterbergweg  12 Holten 0548-361979 www.museumholterberg.nl
Amfitheater Het Lommerrijk Pastoorsbos (via Kerkpad 6)  Luttenberg 06-22178997 www.amfitheaterhetlommerrijk.nl
Museum de Laarman Butzelaarstraat 60  Luttenberg 0572-301288 www.delaarman.nl
Dijkman Klompenatelier Lemelerweg  22 Luttenberg 0572-301248 www.klompen.nl
Beeldentuin Mariënheem  Nijverdalseweg 20 Mariënheem 06-22903265 www.beeldentuinmarienheem.nl
Kunst van Hier tot Ginder Muldersweg 1b Okkenbroek  www.kunstvanhiertotginder.nl
Kasteel de Haere  Haereweg 4  Olst  0570-591500  www.kasteeldehaere.nl
Stichting De IJssellinie Haereweg 4B Olst  www.ijssellinie.nl
HOFtheater Voorhof 2 Raalte 0572-361361 www.hoftheater.nl 
Ribs & Blues Festival Domineeskamp 1 Raalte  www.ribsenblues.nl
Historische Vereniging Wijhe Langstraat 52  Wijhe 0570-521062 www.historischeverenigingwijhe.nl
Museum AFS Frieswijkerweg 7    Schalkhaar 0570-531406 www.museum-afs.nl 
IJsseltheaterfietstocht    www.theaterlangsdeijssel.nl

Landgoederen    
Hotel Gaia Schapenzandweg 3 Diepenveen 0570-593666 www.hotelgaia.nl
Stichting IJssellandschap Haereweg 4 Olst 0570-635955 www.ijssellandschap.nl

Natuureducatie    
Informatiecentrum IJssel Den Nul Rijksstraatweg  109 Den Nul 0570-745040 www.infocentrumijssel.nl
Natuurmuseum Holterberg Holterbergweg  12 Holten 0548-361979 www.museumholterberg.nl
Plaatselijk belang Okkenbroek e.o. Oerdrijk 194 Okkenbroek  www.okkenbroek.net
Buitencentrum Sallandse Heuvelrug Grotestraat 281 Nijverdal 0548-612711 www.staatsbosbeheer.nl/
    natuurgebieden/salland/buitencentrum
Rustpunten 
Flierweide Traasterdijk 16 Bathmen 0570-541478 www.flierweide.nl
Iets van de Weg Nieuwe Wetering 1 Lierderholthuis 0572-391230 www.ietsvandeweg.nl
Landwinkel de Knapenvelder Knapenveldsweg  29 Raalte 0572-352238 www.deknapenvelder.nl

Tuinen    
Ulebelt Maatmansweg 3 Deventer 0570-653437 www.ulebelt.nl
Huyskweker Pot Hooilandweg 2a Mariënheem 0572-360966 www.huyskweker-pot.nl

Wandelen    
Camping de Holterberg Reebokkenweg  8 Holten 0548-361524 holterberg.ardoer.com/nl
Bistro Oale Ste  Holterweg 116  Nijverdal  0548-612665  www.oaleste.nl
Sallandse Wandelvierdaagse Postbus 47 Raalte  www.sw4d.nl

Water    
Zwemparadijs De Scheg Piet van Donkplein 1 Deventer 0570-659777 www.descheg.nl
Zwembad de Tippe Brinkweg 11 Heino 0572-391850 www.zwembaddetippe.nl
Landgoed Schuilenburg Schuilenburgerweg 54 Hellendoorn 0548-681782 www.schuilenburg.nl
De Wilgenweard  Sportlaan 6 Nijverdal 0548-681338 www.wilgenweard.nl
Grimberghoeve Klokkendijk 14 Notter 0548-513292 www.grimberghoeve.nl
Familievakantiepark Krieghuusbelten Krieghuisweg  19 Raalte 0572-371575 www.krieghuusbelten.nl
Zwembad Tijenraan Zwolsestraat 65 Raalte 0572-760600 www.zwembadtijenraan.nl

Winkelen     
VVV Deventer Brink 89 Deventer 0570-710120 www.deventer.info
Kloosterwinkel Nieuw Sion Vulikerweg 6 Diepenveen 06-15440921 www.nieuwsion.nl/koffieschenkerij
De Olsterhof A. Geertsstraat 16 Olst 0570-564330 www.olsterhof.nl
Juud & Jul Herenstraat 64 Raalte 0572-745208 www.juudenjul.com

Workshops    
Recreatiebedrijf de Maathoeve Witteveensweg 23 Heeten 06-33104950 www.maathoeve.nl
Museum de Laarman Butzelaarsstraat  60 Luttenberg 0572-301288 www.delaarman.nl
IESSEL Cider Spanjaardsdijk 68b Schalkhaar 06 83504486 www.iesselcider.nl
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Ontdek en bezoek 
de regio Hardenberg!

WWW.VISITHARDENBERG.NLWWW.VISITHARDENBERG.NLvechtdal
overijssel

Een dagje winkelen of pretpark?  Wandelen, fietsen, vissen of varen,  kort of lang op vakantie? Wat je ook  wil doen; de regio Hardenberg, gelegen  in het mooie en natuurrijke Vechtdal  en het romantische Reestdal, heeft het allemaal! 

Bezoek WWW.VISITHARDENBERG.NL voor leuke tips, wandel- en fietsroutes en evenementen.



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 fi etsroutes  

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

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 fi etsroutes  

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


