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Adressen vervolg
R Pannenkoekenboerderij Eelerberg

Ossenkampweg 4 | Hellendoorn
T 0548-681223 | www.eethuis.eelerberg.nl
S Vakantiepark Hellendoorn/Restaurant

de Paddestoel
U fietst langs de achterkant van het
vakantiepark. Even rechtsaf het bospaadje
in en einde pad weer rechts om bij de
ingang te komen.
Sanatoriumlaan 6 | Hellendoorn
T 0548-681046 |
www.restaurantdepaddestoel.nl
T Forellenkwekerij ‘n Tipbosch

Ommerweg 126 A | Hellendoorn
T 0548-681669 | www.tipbosch.nl
U Koffie pannenkoekenhuus Marle

Tevens blikken museum met meer dan
10.000 blikken.
Hellendoornseweg 40 | Marle
T 0548-681316 |
www.pannenkoekenhuusmarle.nl

Fietsverhuur
❉ Jan Stam Fietsverhuur
Waagweg 7b | 7451 AZ Holten
T 0548-366802 | www.janstamfiets.nl
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 en 13-17 uur.
Za 8.30-12.30 en 13-16 uur.
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Routebeschrijving
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Start Buitencentrum Sallandse Heuvelrug
(TOP Nijverdalse Berg)
Lengte Complete route 62 km
Route Nijverdal-Luttenberg-Hellendoorn 36 km
Route Nijverdal-Holten-Haarle 36 km

Bij knp 53 richting knp 57, onder het tunneltje door.
Doorgaande weg oversteken en meteen linksaf
fietspad de berg op tot het beginpunt.

Routebeschrijving complete route 62 km

Met de rug naar het Buitencentrum rechtsaf en
vervolgens linksaf (niet oversteken) de berg af
richting Haarle en 1e weg linksaf richting knp 57 –
knp 56 en vervolgens de complete routebeschrijving
volgen.

Met de rug naar het Buitencentrum rechtsaf en
vervolgens rechtsaf de berg op richting Nijverdal.
Vervolgens 1e weg rechts (Bonteweg) weg volgen
richting knp 58.
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Even rechtdoor over de brug naar
Schuilenburg. Tevens oplaadpunt voor
uw elektrische fiets.
Schuilenburgerweg 54 | Hellendoorn
T 0548-681782 | www.schuilenburg.nl
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A – B ➔ 58 – C ➔ 63 ➔ 87 ➔ 66

In Hellendoorn komt de route eerst langs
museum de Valkhof, vervolgens langs
Korenmolen De Hoop, daarna langs restaurant
de Kroon en vervolgens langs Gerrit Valk’s
Bakkerij- en IJsmuseum. Dit is tevens een
VVV-kantoor. Bij restaurant In de Tonne
kunt u uw elektrische fiets opladen.
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➔ 65 – D – E – F – G ➔ 69 ➔ 71
➔ 68 – H ➔ 64 ➔ 61 – I ➔ 05 – J
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Route Nijverdal-Holten-Haarle 36 km

Volg de complete routebeschrijving tot knp 56.
Vervolgens
56 ➔ 57 ➔ 53

➔ 56 – K ➔ 16 ➔ 02 – L ➔ 53 – M
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Tevens oplaadpunt voor uw elektrische fiets.
Hellendoornsebergweg 8 | Hellendoorn |
T 0548-654117 | www.de-uitkijk.nl

➔ 29 – N ➔ 33 – O ➔ 33 – P – Q
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Smaakfietsroute Salland
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Bedrijven op de route

Toeristisch Overstap Punt

2

Knooppunt

VVV- kantoor

Meer Smaakfietsroutes
In Salland is een serie smaakfietsroutes ontwikkeld
die te koop zijn bij de Sallandse VVV’s en via de
webwinkel op www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl.

Route Nijverdal-Luttenberg-Hellendoorn
36 km
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Toeristisch Infopunt

Colofon

Uitgave Salland Marketing, 2013 Vormgeving/realisatie www.slotemakersantema.nl
Fotografie Salland Marketing, Bas Silderhuis, Chris Waarlo, deelnemende bedrijven.
© 2013 herdruk. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigd of gepubliceerd worden
zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Betrokken partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
eventuele wijzigingen en/of onjuistheden. Wijzigingen voorbehouden. Deze route is tot stand gekomen met
ondersteuning van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug en Toeristisch Bureau Hellendoorn.

fietsland!

www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl

Prijs: € 1,50

Ontdek én Proef Salland!

Adressen
A Buitencentrum Sallandse Heuvelrug

Grotestraat 281 | Nijverdal
T 0548-612711 | www.staatsbosbeheer.nl
B Hotel Restaurant Dalzicht Tevens oplaadpunt

In deze folder is een prachtige smaakfietsroute opgenomen die u kennis laat maken
met de Sallandse Heuvelrug en het omliggende platteland, gecombineerd met enkele
culinaire stops bij restaurants waar u kunt genieten van producten uit de streek.
Onderweg is er de mogelijkheid om een aantal leveranciers van streekproducten te
bezoeken. Ook is een aantal musea in de route opgenomen die u kennis laten maken
met de natuur en de historie van Salland. Kom fietsen, genieten en proeven in Salland!
Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug
Een deel van de Sallandse Heuvelrug is nationaal park; een uniek gebied. Hier vind je één van de
grootste aaneengesloten droge heidegebieden van Europa. Uitgestrekte heidegebieden, bossen, rust
en een indrukwekkend reliëf. Het nationaal park is rijk aan vogels en het is het enige leefgebied van
het korhoen in Nederland (www.np-sallandseheuvelrug.nl).
Deze route laat u o.a. kennismaken met een aantal gastheren van het Nationaal Park De Sallandse
Heuvelrug. De gastheren hebben een cursus gevolgd waarmee deze recreatieondernemers en hun
medewerkers beter toegerust zijn om hun gasten van meer informatie over het nationaal park te
voorzien.
Salland Fietsland Salland is een uniek vakantie- en fietsgebied gelegen in de provincie Overijssel tussen
de rivier de IJssel en het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Een streek met veel afwisselende natuur,
gezellige dorpen, de oude Hanzestad Deventer, monumentale boerderijen en prachtige havezaten. Niet
voor niets staat de streek bekend als ‘Salland Fietsland’.
Keurmerk Fietsers Welkom Maar ‘Salland Fietsland’ betekent niet alleen een mooi landschap maar ook
een fietsvriendelijk klimaat. Niet voor niets is in Salland het landelijke keurmerk Fietsers Welkom geïntroduceerd. Hèt keurmerk dat aangeeft of een bedrijf fietsvriendelijk is en waar de fietser gastvrij wordt ontvangen.
Rustpunten in Salland Op deze route komt u een aantal Rustpunten tegen. Een Rustpunt is een locatie
in het buitengebied die u de mogelijkheid biedt voor een korte stop tijdens een wandeling of fietstocht.
Op een aantal Rustpunten zijn ‘Sallandse Pompkasten’ geplaatst. Dit is een kast met toeristisch informatiemateriaal en heerlijke streekproducten. Een Rustpunt is open als daadwerkelijk het bord met ‘Rustpunt
open’ buiten staat.
Praktische informatie De route maakt gebruik van het fietsroutenetwerk waarbij u van knooppunt naar
knooppunt fietst via wit met groene borden. In deze flyer is de routebeschrijving opgenomen van de
fietsroute met daarbij een kaart met de route en de deelnemende bedrijven. U kunt zelf bepalen of u
onderweg een stop maakt bij de restaurants, de leveranciers en de bezienswaardigheden. Bekijk vooraf
de openingstijden van de diverse locaties zodat u onderweg niet voor een dichte deur komt te staan!

voor uw elektrische fiets.
Grotestraat 285 | Nijverdal
T 0548-612413 | www.dalzicht.nl

H Kinderboerderij Dondertman

Meester Bosweg 5 | Holten
T 0548-361169 | www.kb-dondertman.nl
I De Sprengenberg, Haarle

Natuurgebied met een jachtslot met
‘het torentje van Palthe’.
J Informatieschuur De Pas

C Camping Noetselerberg/Bistro de Oale Stè

Tevens oplaadpunt voor uw elektrische fiets.
Bistro de Oale Stè | Holterweg 116 | Nijverdal
T 0548-622478 | www.oaleste.nl

Onbemande informatieschuur van natuurmonumenten met informatie over de
Sallandse Heuvelrug en de Sprengenberg.
Hoek Molenweg en Sprengenbergerweg |
Haarle www.natuurmonumenten.nl

D Hoofdsteunpunt Holterberg

Locaties langs de Smaakroute
A Buitencentrum Sallandse Heuvelrug.

Aan de rand van Nationaal Park De Sallandse
Heuvelrug ligt het Buitencentrum van
Staatsbosbeheer; een ideaal startpunt voor
wandel- en fietsroutes of informatie, exposities
en activiteiten. In het Buitencentrum zijn ook
lokale streekproducten verkrijgbaar.
C Bistro de Oale Stè is gelegen aan het Nationaal

Park De Sallandse Heuvelrug bij camping
Noetselerberg. U kunt hier terecht voor
koffie met een heerlijke appelpunt, broodjes,
pannenkoeken en plate gerechten. Hier wordt
gewerkt met biologische en streekproducten.
De kinderen kunnen heerlijk spelen in een mooie
binnen- en buitenspeeltuin!
D Natuurdiorama Holterberg. Natuurmuseum

met meer dan 1000 opgezette dieren die levensecht zijn neergezet in grote diorama’s. Tevens
een kadoshop met lokale (streek)producten en
buiten is er een speciaal bos voor kinderen, het
bos van Daantje Das. Ook Toeristisch Infopunt.
Holterbergweg 12 | Holten
T 0548 361979 | www.museumholterberg.nl

S Vakantiepark Hellendoorn. U fietst langs de
O Rustpunt en Paardenmelkerij ’t Schanebroek.

Bij knp 33 even rechtdoor voor de paardenmelkerij waar paarden en pony’s worden
gemolken, gefokt en verzorgd. In de naastgelegen boerderijwinkel kunt u terecht voor
paardenmelk en de verzorgingsproducten op
basis van paardenmelk. Daarnaast ook allerlei
andere streekproducten zoals echte boerenkaas,
verse scharreleieren, jam, Sallands bier, etc.
Tevens expositieruimte en Rustpunt voor een
kopje koffie of thee.
R Pannenkoekenboerderij Eelerberg. Bij knp

19 even rechtdoor voor een kopje koffie of thee
met huisgemaakte appeltaart, lunchgerechten en
pannenkoeken bij de Pannenkoekenboerderij op
camping Eelerberg. Hier wordt hoofdzakelijk met
biologische- en streekproducten gewerkt, zoals
speltmeel en bloem uit de regio.

achterkant van het vakantiepark. Even rechtsaf het
bospaadje in en aan het eind weer rechts om bij
de ingang te komen. Restaurant de Paddestoel is
bij het vakantiepark gelegen en op de kaart een
uitgebreid aanbod pannenkoeken die worden
gebakken van het meel van Korenmolen de Hoop
uit Hellendoorn. Tevens lekker à la carte eten
of een heerlijk buffet. Kinderen kunnen lekker
spelen in de speeltuin.
T Forellenkwekerij ‘n Tipbosch. Op het terrein

van de forellenkwekerij vindt u een viertal
verschillende visvijvers waar u in drie vijvers kunt
vissen op forel en zalmforel van een uitmuntende
kwaliteit. Maar natuurlijk kunt u ook gewoon een
lekkere (gerookte) forel kopen. Het verwerken en
roken van de forel gebeurt hier nog op ambachtelijke wijze.
V Landgoed Schuilenburg. Voor een bezoek aan

landgoed Schuilenburg even rechtdoor over de
brug over de Regge fietsen. Ervaar het verleden
op het heringerichte kasteelterrein Schuilenburg
met authentiek Bouwhuis en Sagenschuur. Op het
terras in sfeervolle ambiance kunt u terecht voor

koffie, thee en wat lekkers of voor het speciale
streekbiertje ‘Helders Goud’. Een makkelijk
drinkbaar tarwebier waarin o.a. lokale tarwe
wordt verwerkt.
Tevens oplaadpunt voor uw elektrische fiets.
W Korenmolen de Hoop. Sinds 1985 is beroeps-

molenaar Jan van de Beld bij Korenmolen De
Hoop in Hellendoorn weer dagelijks actief met
het malen van graan tot meel. Van dit meel
worden diverse soorten broodmixen en mengsels
gemaakt. In de molen is een winkel aanwezig met
een uitgebreid assortiment meel, broodmixen,
koek/cakemixen, bio zuivel en compleetmixen.
Ninaberlaan 78 | Hellendoorn
T 0548-655957 | www.molendehoop.nl

Tussen knp 65 en 69 even rechtsaf naar
het hoofdsteunpunt Holterberg voor een
potje midgetgolf bij Buitengewoon Holten,
een bezoek aan Natuurdiorama Holterberg,
een kopje koffie, lunch of diner bij Woody’s
Pancakes and Steaks of een diner bij
’t Losse Hoes. Bij Buitengewoon Holten
tevens oplaadpunt voor uw elektrische fiets.
Holterbergweg | Holten

Kerkweg 18 | Haarle | T 0548-595254
www.haarlerberg.nl
L Rustpunt ’t Kruuspunt

Rustpunt met pompkast met streekproducten
en toeristische informatie
Blikweg 11 | Luttenberg | T 0572-301917
M Museum de Laarman

E Canadese Oorlogsbegraafplaats

Tussen knp 65 en 69 even linksaf naar de
Canadese Oorlogsbegraafplaats op de
Holterberg. Bij de begraafplaats een
Informatiecentrum waar middels persoonlijke
verhalen, anekdotes en foto’s de gedachte
aan hen die vielen, levend wordt gehouden.
Eekhoornweg 10 | Holten
www.canadesebegraafplaatsholten.nl

W Gerrit Valk’s Bakkerij- en IJsmuseum. Ontdek

hier o.a. hoe het populaire ijsje het raketje
vroeger werd gemaakt. Dit is de voorloper van
de grote ijsfabriek in Hellendoorn waar tegenwoordig Ben & Jerry’s ijs wordt geproduceerd.
Tevens gezellige lunchroom met overheerlijke
eigengebakken krakelingen.
Dorpsstraat 49 | Hellendoorn
T 0548-654848 | www.bakkerij-ijsmuseum.nl

K Restaurant de Haarlerberg

F Restaurant Hoog Holten Tevens oplaadpunt

voor uw elektrische fiets.
Forthaarsweg 7 | Holten
T 0548-361306 | www.hoogholten.nl
G Bistro de Holterberg

Forthaarsweg 1 | Holten
T 0548-363849 | www.bistrodeholterberg.nl

Butzelaarstraat 60 | Luttenberg
T 0572-301288 | www.delaarman.nl
N Dijkman Klompenatelier

Lemelerweg 22 | Luttenberg
T 0572-301248 | www.klompen.nl
O Rustpunt en Paardenmelkerij ’t Schanebroek

Bij knp 33 even rechtdoor voor de
Paardenmelkerij.
Lemelerweg 64 | Luttenberg
T 06-22245178 | www.paardenmelker.nl
P Theeschenkerij en minicamping De Huttert

Nieuwe Twentseweg 3 | Luttenberg
T 0572-301274 | www.dehuttert.nl

