Fietstocht 1 richting Hellendoorn (± 18 km)
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Bij het uit fietsen van het park gaat u linksaf
Volg de weg tot aan de Hellendoornseweg
Links af
Bij de kruising rechtsaf richting Nijverdal (Blikweg)
1e weg links (Schotweg)
1e weg rechts (Broekweg)
1e weg links (Schippersweg)
Voorrangsweg oversteken, daarna 1e weg links
(Oude Deventerweg)
Rechtdoor tot aan de verharde weg,
hier gaat u linksaf
1e weg rechts (Terhoeksweg)
Bij de voorrangsweg rechts.
Weg volgen richting Hellendoorn.
Weg volgen richting Lemele/Daarle (rode letters)
Bij het hotel restaurant “In Den Tonne”
richting Lemele
Nieuwstadsweg links afslaanweg
Weg vervolgen tot aan de Elerbergweg, waar u
rechtdoor gaat.
Bij de T-splitsing gaat u linksaf,
veldhuizenweg/nieuwe twentseweg
Bij paddenstoel nr. 22139 links (deze staat op de
hoek van de Lemelerweg)
Wispelweg links
Einde weg links (Butzelaarstraat)

➢ 1e weg rechts (Kerkpad)
➢ Einde weg links (Heuvelweg)
➢ Weg vervolgen tot aan het Vakantiepark

We hopen dat u een plezierige tocht heeft gehad!
Medewerkers Vakantiepark De Luttenberg

Fietstocht 2 richting Hellendoorn/Lemelerveld
(± 35 km)
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Bij het uit fietsen van het park gaat u rechtsaf
Einde weg rechts aanhouden
2e weg links (Elskampweg)
Einde weg links (Oude Twentseweg)
Viersprong rechts (Veenweg)
Einde weg rechts (Zennepweg)
Eerst weg rechts, (Grensweg)
Bij paddestoel nr. 23313 links (Heideparkweg
vervolgen)
Over de brug rechtdoor (Ommerweg)
LET OP VERKEER !
Bij de eerste grote kruising rechts, richting
Lemelerberg
Voorrangskruising oversteken, Hellendoornseweg
vervolgen
Fietspad volgen onder tunnel door.
Bij restaurant Nieuw Hancate rechtsaf, Ommerweg
oversteken linkerkant van het kanaal
Bij paddenstoel nr. 20304 verharde weg vervolgen
richting Luttenberg (Schaddenveldsweg)
Einde weg links bij paddenstoel nr.22119
(Steenhaarsweg)
Bij paddenstoel nr. 22120 rechtdoor
Einde weg links
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Bij paddenstoel nr. 23019 rechts (Elerbergweg)
Voorrangsweg oversteken (Noord Esweg) tot aan de
voorrangsweg
Bij deze voorrangsweg gaat u rechts. (Gerard
Boschstraat / Luttenbergerweg)
Weg volgen tot ANWB-bord "Camping De
Luttenberg", hier gaat u links (Hellendoornseweg)
2e weg links (Blikweg)
1e weg rechts (Veldhuisweg)
1e weg rechts (Bloemenkampsweg)
1e weg rechts, zandweg (Maatdijk)
T-splitsing rechtsaf de Hellendoornseweg op
1e weg linksaf de Heuvelweg volgen tot de ingang
van het Recreatiepark

Wij hopen dat u een plezierige tocht heeft gehad!
Medewerkers Vakantiepark De Luttenberg

Fietstocht 3 richting Holten/Nieuw-Heeten
(± 34 km)
➢ Bij het uit fietsen van het park gaat u
linksaf.
➢ Einde van de weg links
(Hellendoornseweg).
➢ 1e weg rechts (Blikweg).
➢ 1e weg links (Schotweg).
➢ 1e weg rechts (Broekweg).
➢ 1e weg links (Schippersweg).
➢ Bij de voorrangskruising rechts.
➢ Bij N35 oversteken, dan links het fietspad op.
➢ Bij paddenstoel 20138 rechts af.
➢ Bij paddenstoel 20060 rechts af.
➢ Bij paddenstoel 22084 rechtdoor richting holten.
➢ Bij paddenstoel 20509 links.
➢ Bij paddenstoel 22143 richting holten
(verharde weg afbuigend naar links
volgen).
➢ Bij paddenstoel 22277 rechts.
➢ Bij paddenstoel 22278 rechts.
➢ Einde van de weg rechts de Raalterweg op.
➢ 1e weg rechts.
➢ Bij de eerste kruising rechts.
➢ Bij de eerste kruising rechtdoor
geasfalteerd fietspad volgen.

➢ Bij paddenstoel 22141 rechtdoor de verharde weg
volgen.
➢ Einde van de weg rechts.
➢ Bij paddenstoel 22085 richting Haarle.
➢ 2e weg links (Kerkweg).
➢ 2e weg rechts.
➢ N35 oversteken en weg vervolgen.
➢ Bij de eerste kruising links.
➢ 2e weg rechts (Heuvelweg).
➢ Weg volgen tot aan het park.
We hopen dat u een plezierige tocht heeft gehad!
Medewerkers Vakantiepark De Luttenberg

Fietstocht 4 richting Mariënheem, Hellendoorn
(± 24 km)
➢ Bij het verlaten van de camping gaat u rechtsaf
de Heuvelweg op.
➢ Aan het einde van de Heuvelweg rechtdoor het
centrum van Luttenberg in.
➢ Bij het ANWB-bord rechtsaf richting
Hellendoorn.
➢ Bij maalderij Booyink linksaf de
Vondervoortseweg op.
➢ De voorrangsweg oversteken en deze weg
vervolgen.
➢ Aan het einde bij schrikhek linksaf.
➢ Weer aan het einde rechtsaf de Sanatoriumlaan volgen, voorbij Krönnenzommer linksaf.
➢ Na afdaling eerste weg rechtsaf en
Noord Esweg volgen.
➢ Aan het einde komt u in Hellendoorn, in het
dorp de eerste straat links.
➢ Eerste straat rechts Woertheweg.
➢ Einde rechtsaf Dorpsstraat.
➢ Steeds rechtdoor richting Luttenberg, de berg op.
➢ Net over de top linksaf de Tunnelweg volgen.
➢ Steeds rechtdoor en de tweede weg rechtsaf,
de Schippersweg volgen.
➢ Einde weg rechtsaf Koersweg.

➢ Links aanhouden en steeds rechtdoor.
➢ Aan het einde bij het schrikhek linksaf, de
➢ Schotweg op. Weer aan het eind van de weg
linksaf, de Stationsweg volgen.
➢ Direct eerste weg rechtsaf, de Veldhuisweg, deze
steeds volgen.
➢ U gaat bij het schrikhek links van de weg, de eerste
weg rechtsaf.
➢ Dan weer de eerste weg rechtsaf bij het
➢ Schrikhek.
➢ Deze weg gaat over in de Hakkershoekweg.
➢ Aan het einde linksaf Keizersveldweg op.
➢ Bij voorrangsweg rechtsaf, fietspad volgen.
➢ In Mariënheem aangekomen, 1e weg rechtsaf voor
restaurant de Kruidentuin langs.
➢ Rechtdoor, klinkerweg volgen.
➢ Bij driesprong en kruisbeeld gaat u rechtsaf, de
klinkerweg volgen.
➢ Bij huisnummer 84 eerste weg linksaf, de
Heuvelweg volgen tot aan de camping.
We hopen dat u een plezierige tocht heeft gehad!
Medewerkers Vakantiepark De Luttenberg

Fietstocht 5 (± 20 km)
Ter informatie: Doodlopende wegen tellen niet
mee. Zandwegen tellen niet mee, alleen als het
is aangegeven.
➢ U slaat rechts de camping af.

➢ Einde weg links (Mastenbroekweg)

➢ 1e weg links (Luttenbergerweg)

➢ 1e weg rechts (Kathuizenweg)

➢ 4e weg rechts (Lemelerveldseweg)

➢ Einde weg rechts (Luttenbergerweg)

➢ 1e weg rechts, weg met bocht mee volgen
(Veenweg)

➢ 1e weg links (Hellendoornseweg)

➢ 3e weg rechts (Ganzeweg)

➢ 3e weg rechts (Heuvelweg)
➢ Heuvelweg volgen tot aan de camping.

➢ Einde weg rechts (Grensweg)
➢ Einde weg rechts (Lemelerweg)

We hopen dat u een plezierige tocht heeft gehad!

➢ 1e weg links (Nieuwe Twentse weg)

Medewerkers Vakantiepark De Luttenberg

➢ 1e weg rechts (Achtermateweg)

Fietstocht 6 Sprengenbergroute
27 km fietsen, met mogelijkheid 7,5 km wandelen
De Sprengenbergroute voert u langs Sallands mooiste heidevelden
en heuvels. U kunt bij twee heidevelden, het Boetelerveld en de
Sprengenberg, een wandeling maken.
U verlaat de camping en gaat linksaf de Heuvelweg op, aan het
einde van de Heuvelweg gaat u rechtsaf de Hellendoornseweg in.
In Mariënheem steekt u de grote weg over en gaat u rechtsaf. Na
800 meter bent u bij restaurant de Bagatelle.
Voor restaurant de Bagatelle, het voormalig Tolhuis uit 1747, slaat u
linksaf de Schoonhetenseweg in.
Wandelen
(Na precies 1 kilometer kunt u links in de eerste bocht van de weg,
een onverharde weg in. Sla de onverharde weg in, na 300 meter
staat u aan de ingang van het Boetelerveld. De bewegwijzering
schept enige verwarring. Hier mag u alleen wandelen dus gaat de
fiets aan de kant.
Als u het pad door het veld volgt wordt u rondgeleid en zult u na
ongeveer 5 kilometer weer bij de fiets terug zijn.)
Het Boetelerveld is eigendom van de Stichting Natuurmonumenten.
Omdat dit heideveld een wat verscholen ingang heeft is het hier altijd
rustig en weten zelfs de meeste Raaltenaren niet van het bestaan
van dit prachtige stukje natuur.
U fietst weer terug naar de Schoonhetenseweg en slaat deze linksaf
in. Hierna linksaf de Speelmansweg in. Aan het einde van deze weg
gaat u linksaf de Haarlesedijk op. De Haarlesedijk gaat over in de
Eekteweg, aan het einde van deze weg slaat u linksaf de

Poggenbeltweg in. Bij het voetbalveld gaat u rechtsaf de Raamsweg
in. Hierna krijgt u 2 keer een afslag Oude Deventerweg aan de
rechterkant.
Wandelen
(Neem de tweede afslag, na 200 meter komt u bij een parkeerplaats
van waaruit 2 wandelroutes zijn uitgezet. Een groene en een oranje.
De oranje route is iets langer en ook mooier dan de groene route.
De keuze is aan u)
De Sallandse Heuvelrug, waar de Sprengerberg deel van
uitmaakt, stamt uit de meest recente ijstijd. De Noordpool was toen
zo groot dat de enorme gletsjers tot hier kwamen en zo
verschillende heuvelruggen deden ontstaan.
Als u na deze wandelroute weer terug fietst gaat u rechtsaf de
verharde weg op en in Haarle linksaf de Kerkweg in. Na deze weg
gaat u rechtsaf richting Luttenberg de Stationsweg in.
Grote weg oversteken en doorrijden tot de Hellendoornseweg.
Deze links inslaan en rechtsaf de Bergweg op.
Aan het einde van de Bergweg links de Butzelaarstraat in en aan het
einde van deze weg weer linksaf.
Na 300 meter gaat u linksaf de Heuvelweg in. Dan door fietsen tot
aan het recreatiepark.
We hopen dat u een plezierige tocht heeft gehad!

Medewerkers Vakantiepark De Luttenberg

Fietstocht 7 Luttenberg - Raalte (35 km)
➢ Bij de entree van het Vakantiepark ra. richting Luttenberg.
➢ Over de verkeersdrempel eerste weg ra. "Kerkpad".
➢ Einde weg ra. "Butzelaarstraat".
➢ Voor traktor bedrijf ra. "Bergweg".
➢ Einde weg ra. "Hellendoornseweg.
➢ Derde weg ra. "Krammersweg".
➢ Einde weg la. "Hottenvoortsweg"
➢ Einde weg la. "Ten Haveweg"
➢ Einde weg ra. "Wissinkweg"
➢ Einde weg la. "Hooilandweg"
➢ Bij stoplichten rechtoversteken.
➢ Na spoorlijn op de viersprong ra.
➢ Eerste weg ra. "Enkstraat"
➢ Na brug direct ra. "Mettingenlaan"
➢ Weg volgen tot NS Station hier la. en ra.
"Ceintuurbaan.
➢ Einde Ceintuurbaan (rotonde) la.
➢ Na gemeentehuis ra. Links aanhouden
"Westdorplaan"
➢ Tweede weg la. "Domineeskamp"
viersprong rd. Brugstraat/Almelosestraat".
➢ Brug over
➢ Einde viersprong recht oversteken en
ra. "Wechelerweg".
➢ Einde weg la. en direct ra.

➢ Bij de manege la. "de Jongstraat"
➢ In Marienheem, door tunnel en rd.
➢ Bij kruisbeeld rechts aanhouden
"Hellendoornseweg"
➢ Derde weg ra. "Keizersveldweg"
➢ Eerste weg la. "Hakkershoekweg"
➢ Einde weg ra.
➢ Einde weg la. "Veldhuisweg"
➢ Einde weg la.
➢ Bij viersprong ra. "Hellendoornseweg"
➢ Einde weg bij ww.4608 la. "Buurtschapsweg"
➢ Eerste weg ra. "Pollenweg"
➢ Einde weg la.
➢ Eerste weg la. "Kathuizenweg ri. Huisnr 1,
loopt over in de “Vondervoortsweg”
➢ Bij viersprong rd. "Vondervoortsweg"
➢ Bij voorrangsweg ra. "Butzelaarstraat"
➢ Einde weg la. "Harmelinkstraat"
➢ In de bocht la. "Heuvelweg" ri.
ra = rechtsaf
la = linksaf
rd = rechtdoor
ri = richting
ww = wegwijzer
pdst = paddestoel
(zandwegen tellen niet mee, tenzij aangegeven)
We hopen dat u een plezierige tocht heeft gehad!
Medewerkers Vakantiepark De Luttenberg

Fietstocht 8 Luttenberg – Heeten
(± 40 km)
➢ Bij de entree van het Recreatiepark la. driesprong
links aanhouden.
➢ Einde weg ra. Hellendoornseweg"
➢ In Marinheem op de verkeersdrempel links
aanhouden
➢ Onder de tunnel door rd. "de Jongstraat"
➢ Viersprong rd. "Boetelerveldweg"
➢ Einde weg la. ‘Schoonhetenseweg"
➢ Eerste harde weg la. "Speelmansweg" deze blijven
volgen
➢ Einde weg ra.
➢ Viersprong rd. voorrangsweg "pas op"
"Haarlesedijk"
➢ Einde bij "Villa Annie" la. "Veldzichtweg"
➢ ww. 7681 ra. en direct la.
➢ Einde weg voorrangsweg oversteken en la. fietspad
op "pas op"
➢ Eerste weg ra. (doodlopende weg niet
meegerekend) "Cellenweg"
➢ Einde weg ra. "Koldeweesweg"
➢ Einde pdst. 20527 ra. "Berghuisweg"
➢ Pdst. 20528 rd.
➢ Einde pdst. 20557 ra. "Witteveenseweg"
➢ Pdst. 20529 ra. "pas op"
➢ Weg vervolgen (fietspad) ri. Heeten
➢ Pdst. 21627 la. "Speckschateweg"
➢ Driesprong rechts aanhouden
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Voor kanaal ra. fietspad op
Bij eerst volgende brug la. "Weseperenkweg"
Na deze brug tweede weg ra. "Stroeksweg"
Einde weg ra. "Overmeensweg"
Einde weg la. "Oosterenkweg"
Einde voorrangsweg ra. fietspad op
Voor het kanaal la. fietspad volgen
Tweede brug over. Aan de rechterhand bevind zich
dan de Leeren Lampe.
Weg blijven volgen, op kruispunt la. en het spoor
over
Bij de stoplichten rechtdoor "Hooilandweg"
Einde weg ra. "Steege"
Einde weg ra. "Ten Haveweg"
Eerste weg la. "Hottenvoortseweg"
Einde weg ra. "Luttenbergerweg"
Rotonde la. "Bloemenbosweg"
Op T-splitsing la. "Heuvelweg"
En na enkele meters bent u weer op
"Recreatiepark De Luttenberg"

ra = rechtsaf
la
= linksaf
rd = rechtdoor ri
= richting
ww = wegwijzer pdst = paddenstoel
(zandwegen tellen niet mee, tenzij aangegeven)
We hopen dat u een plezierige tocht heeft gehad!
Medewerkers Vakantiepark De Luttenberg

Fietstocht 9 Luttenberg – Vilsteren - Ommen
(± 50 km)
➢ Bij de entree van het Recreatiepark ra. ri.
Luttenberg.
➢ Einde Heuvelweg rd op fietspad.
➢ Op viersprong la. "Elskampweg"
➢ Einde weg la. "Oude Twentseweg"
➢ Weg blijven volgen, langs plas, voorrangsweg
oversteken
"pas op" brug over, weg wordt fietspad,blijven
volgen.
➢ Tweede weg ra. "Lemelerveldweg"
➢ Brug Overijssels Kanaal over en "Dalmsholterweg"
verder blijven
➢ volgen tot verkeersborden ra. "Schaapskooiweg".
➢ Eerste weg la. "Venneweg"
➢ Einde weg ra.
➢ Weg vervolgen ri. Vilsteren - Ommen.
➢ Einde weg, in Ommen ra.
➢ Over spoorlijn ri. Lemele.
➢ Einde fietspad rechts aanhouden.
➢ Weg vervolgen tot ww. 8513 (1981) hier ra, ri.
Lemele.
➢ Lemele ww. 1796 ra. "Lemelerberg".
➢ Bij viersprong la. "Ommerweg".
➢ Na het Overijssels Kanaal la.

➢
➢
➢
➢

1e weg ra. Maanweg.
Wordt "Lemelerweg".
De "Lemelerweg" blijven volgen tot in Luttenberg.
Einde "Lemelerweg" dit is het kruispunt met de
Butzelaarstraat en de Elskampweg rd.
"Harmelinkstraat".
➢ In de bocht la. "Heuvelweg".
➢ Deze weg blijven volgen tot dat u weer bij
➢ "Rekreatiepark de Luttenberg" bent aangekomen.
ra = rechtsaf
la = linksaf
rd = rechtdoor
ri = richting
ww = wegwijzer
pdst = paddestoel
(zandwegen tellen niet mee, tenzij aangegeven)
We hopen dat u een plezierige tocht heeft gehad!
Medewerkers Vakantiepark De Luttenberg

Fietstocht 10 Luttenberg - Daarle
(± 45 km)
➢ Bij de ingang van het Recreatiepark ra. ri.
Luttenberg
➢ Eerste weg ra. (bovenenkweg).(zandpand)
➢ Einde zandweg la. "Bergweg"
➢ Einde weg ra. "Butzelaarstraat"
➢ Kruispunt rd.
➢ Weg blijven volgen wordt "Luttenbergerweg" tot in
➢ Hellendoorn.
➢ In Hellendoorn ri. Daarle volgen.
➢ Bij Café " in de Tonne" ra. ri. Nijverdal (Salland
Route).
➢ Ww 8508 la. ri. Daarle / Den Ham.
➢ Na brug 2e weg ra. "Piksenweg".
➢ "Piksenweg" blijven volgen, na bordje gemeente
Wierden la.
➢ Einde weg bij voorrangsweg ra.
➢ In Daarle ww 2546 ra. ri. Vriezenveen.
➢ Richting Vriezenveen volgen.
➢ ww 2380 rd. direct na deze wegwijzer 1e weg ra.
"Flierweg".
➢ Einde weg la "Loomsweg".
➢ Einde weg ra. "Piksenweg".
➢ Bij huisnr. 27 (links van de weg) la.
"Schaddenbeltsweg".

➢ Weg volgen tot in Nijverdal.
➢ Einde weg la. "Morgenster", weg volgen wordt
"Adelaarsvraren”/Zuidelijke hoofddijk, Hulsen. (bocht
naar links)
➢ Bij voorrangsweg la. “Pas op”.
➢ Bij ww. 4037 ri. Nijverdal "Helmkruidlaan".
➢ Om de volgende rotonde en ra. "G.v.d. Meulenweg"
➢ onder fabriekspijp door, over de spoorlijn.
➢ Bij stoplichten ra. ri. Raalte.
➢ Over de berg, bij verkeerslichten oversteken,
➢ La weer oversteken en ra parallelweg (molenweg)
➢ In Haarle voor de kerk ra, "Kerkweg".
➢ Viersprong ra. "Stationsweg".
➢ Voorrangsweg oversteken "pas op" rd. bocht
➢ naar links volgen en onder spoor door "Blikweg".
➢ Kruispunt la "Hellendoornseweg".
➢ Tweede weg ra. Afslag "Recreatiepark de
Luttenberg".
➢ Volg deze weg tot u weer bent aangekomen bij uw
➢ vakantiepark.
ra = rechtsaf
la = linksaf
rd = rechtdoor
ri = richting
ww = wegwijzer
pdst = paddenstoel
(zandwegen tellen niet mee, tenzij aangegeven).
We hopen dat u een plezierige tocht heeft gehad!
Medewerkers Recreatiepark De Luttenberg

Fietstocht 11
Luttenberg – Raalte – Heeten - Nijverdal
(+ 50 km)
➢ Bij de entree van het Recreatiepark ra.
"Heuvelweg".
➢ Einde weg la. "Luttenbergerweg"
➢ Rotonde rd. "Luttenbergerweg".
➢ Einde weg bij verkeerslichten oversteken en la.
➢ Direct ra. "Crismanweg".
➢ Eerste weg la. "Crismanweg"
➢ Brug over en direct la. "Wolthaarsdijk w.z."
➢ Kanaal blijven volgen gaat over in *fietspad*.
➢ Fietspad langs het kanaal blijven volgen.
➢ Einde rechts aanhouden direct links aanhouden =
fietspad blijven volgen.
➢ Onder het viaduct door.
➢ Over het spoor en rechts aanhouden.
➢ Einde fietspad links aanhouden
➢ Eerste weg ra. "Ceintuurbaan"
➢ Rotonde la. "Zwolsestraat".
➢ Twee maal kruising rd. "pas op"
➢ Eindeweg , bij gemeentehuis ra
➢ Direct la ‘’Westdorplaan’’
➢ Derde weg la. "Wilhelminastraat".
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➢
➢
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Voorrangsweg oversteken.
Rotonde eerste fietspad ra. langs het kanaal.
Einde weg la. fietspad Heetense weg.
Splitsing rd. Heeten.
Tweede weg la. "Holterweg".
Rotonde rd. "Holterweg".
Eerste weg ra. "Cellenweg"
Einde ra. "Koldeweesweg".
Einde la. "Berghuisweg" gaat over in
"Hemmekens marsweg".
Voorrangsweg rd.
Eerste weg la. "Reuskenweg" gaat over in
"Okkenbroeksweg".
Twee keer kruising rd. gaat over in
"Vijfhuisenweg".
Verharde weg blijven volgen.
Einde la. "Oude Deventerweg"
Onder het viaduct door.
Eerste weg la. "Jeurlinksweg".
Einde weg la. "Raalterweg".
Eerste weg ra. "Helhuizerweg". →

Klimmers verder met A t/m D
A. Eerste weg ra. "Motieweg".
B. Einde weg la. "Holterbergweg" gaat over in
"Nijverdalsebergweg".
C. Einde voorrangsweg oversteken "Almeloseweg".
Daarna la.
D. Tweede weg ra. (Tunnelweg)
Niet-klimmers hier weg vervolgen
➢ Vierde weg ra. "Achterhoeksweg" gaat over in
"Vagevuursweg".
➢ Einde ra. "Oude Deventerweg".
➢ Kruising links aanhouden "Bathemerweg"
➢ Einde ra. "Raamsweg" gaat over in "Molenweg".
➢ Molenweg blijven volgen.

Klimmers hier weg vervolgen
➢ Voorrangsweg oversteken rd. "pas op" "Tunnelweg".
➢ Onder het viaduct door
➢ Eerste weg la. "Schippersweg".
➢ Einde ra. "Koersweg" gaat over in
"Broekweg".
➢ Einde ra. "Schotweg".
➢ Einde la. "Hellendoornseweg".
➢ Derde weg ra. "Heuvelweg".
➢ Splitsing rechts aanhouden en bent u weer
aangekomen bij "Recreatiepark de
Luttenberg".
ra = rechtsaf
la = linksaf
rd = rechtdoor
ri = richting
ww = wegwijzer
pdst = paddenstoel
(zandwegen tellen niet mee, tenzij aangegeven).
We hopen dat u een plezierige tocht heeft gehad!
Medewerkers Recreatiepark De Luttenberg

Fietstocht 12 Fietspuzzeltocht
Deze tocht heeft een lengte van ongeveer 30
kilometer. Lees goed de routebeschrijving en
beantwoord de vragen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Voor de camping linksaf de Heuvelweg volgen.
Linksaf de Hellendoornseweg in.
Bij kruispunt eerste weg rechtsaf, Blikweg in.
Spoorweg over.
*Wat voor soort overgang is dit? ...........
Rijksweg oversteken, stationsweg op.
*Hoeveel schapen staan links in de wei voor Haarle?
Door Haarle heen, einde weg rechtsaf
Poggenbeltweg in.
Weg blijven volgen, links de Bisschopsweg op.
Weg volgen aan het einde van deze weg rechtsaf.
Ga de eerste weg links, de Oude Deventerweg in.[‘
*Wie mogen hier niet komen?

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

*Hoe heet het witte kasteeltje aan de
linkerkant?
Weg blijven volgen, en op verharde weg
rechtdoor.
Linksaf de Plaggenweg op.
Aan het einde van de weg linksaf de
Holterbergweg in.
*Wat staat er op de twee grote witte stenen
aan beide kanten van de weg?
De weg blijven volgen.
*Hoe heet het bezoekerscentrum aan de
rechterkant?
Rijksweg (Almelose weg) oversteken en
hier linksaf.
Eerste weg rechtsaf de Klinkenbeltweg in.
Einde van de weg linksaf.
*Hoe heet de camping aan de linkerkant van
deze weg?
Bij bordje camping Luttenberg linksaf.
Bij de Heuvelweg rechtsaf richting
camping.

We hopen dat u een plezierige tocht heeft gehad!
Medewerkers Vakantiepark De Luttenberg

10.

Bij de Heekweg gaat u rechtsaf.

Fietstocht 13
Luttenberg – Raalte - Lemelerveld
(± 30 km)
➢ Bij de ingang van Recreatiepark "de Luttenberg" la.
➢ Y-splitsing rechts aanhouden "Bloemenbosweg"
➢ Einde weg bij rotonde la. (fietspad)
"Luttenbergerweg".
➢ Tweede weg na 2e transformatiehuisje la.
➢ “Pas op” "Brunselweg", la. de weg gaat over in
fietspad.
➢ Einde fietspad la. "Ten Haveweg".
➢ Eerste weg ra. "Steege".
➢ Eerste weg la. "Hooilandweg".
➢ Bij stoplichten recht oversteken.
➢ Over het spoor en ra. "Almelosestraat".
➢ Eerste weg ra. "Enkstraat".
➢ Brug over en direct ra. "Mettingenlaan”.
➢ Fietspad op en ra. over het spoor.
➢ Na viaduct fietspad linksaf naast de Burg.
Zuidwijklaan. Deze gaat over in de "Raarhoeksweg".
Deze weg blijven volgen.
➢ Bij Mariabeeld la. "Hogebroeksweg/
➢ Berkendijkdwarsweg".
➢ Einde weg ra. "Berkendijk".Eerste harde weg la.
“Oude Rozeboomseweg".
➢ Einde weg ra. "Strenkhaarsweg".

➢ Strenkhaarsweg volgen tot in
➢ Lemelerveld.
➢ Bij voorrangsweg ra. Over de brug rechtdoor
"Schoolstraat".
➢ Voorrangsweg oversteken "Pas op" door tunnel.
➢ Weg vervolgen ri. Luttenberg. ra
➢ Eerste weg la, verbindingsweg volgen, niet het
➢ fietspad.
➢ Bij viersprong la. "Heideparkweg".
➢ Eerste weg ra. "Nieuwe Berkendijk".
➢ Bij voorrangskruizing ra. "Maanweg - Lemelerweg".
➢ Bij kruisbeeld rd. weg volgen door Luttenberg
➢ ww 5596 rd.
➢ Na "Maria Oord" driesprong la. "Heuvelweg".
➢ Heuvelweg blijven volgen tot aan Recreatiepark
"de Luttenberg".
ra = rechtsaf
la = linksaf
rd = rechtdoor
ri = richting
ww = wegwijzer
pdst = paddenstoel
(Zandwegen tellen niet mee, tenzij aangegeven).
We hopen dat u een plezierige tocht heeft gehad!
Medewerkers Vakantiepark De Luttenberg

Fietstocht 14
Luttenberg – Hellendoorn – Hancate
(± 25 km)
➢ Bij de ingang van het Recreatiepark ra.
"Heuvelweg".
➢ Langs de sportvelden, over de verkeersdrempel en
dan ra. "Kerkpad".
➢ Einde weg ra. "Butzelaarstraat"
➢ Weg blijven volgen en alsmaar rd. gaat over in de
"Luttenbergerweg".
➢ Weg volgen tot in Hellendoorn, over
verkeersdrempel, bocht volgen en rd.
"Dorpsstraat".
➢ Einde weg rechts aanhouden de
"Schuilenbergerweg" in.
➢ Bij het verkeersbord gaat u la., ri. Vriezenveen.
➢ Deze weg blijven volgen (langs de Schuilenburg).
➢ De "Schuilenburgseweg" gaat over in de
"Hellendoornseweg".
➢ Dan voor het koffiehuis la. de "Heuversteeg" in.
➢ Deze volgen tot het einde dan rechts aanhouden en
de voorrangsweg oversteken.
➢ Vervolgens la. en het fietspad volgen.

➢ Voor de brug la. de "Zuidelijke Kanaaldijk" volgen,
deze gaat over in de "Noordelijke Kanaaldijk".
➢ Bij de T-splitsing la. de "Hancateweg" in.
Aan het einde bij café/restaurant Hancate
(aan de Ommerweg) heeft u de gelegenheid iets te
drinken.
➢ Vervolgens het fietspad naast de "Ommerweg"
volgen richting Hellendoorn.
➢ U komt langs een molen zonder wieken en fietst
richting centrum de dorpsstraat in.
➢ Volg de ANWB borden richting Luttenberg, tegen de
berg op en afdalen!
➢ Volg de "Luttenbergerweg" bij de splitsing la.
"Hellendoornseweg".
➢ Hellendoornseweg blijven volgen tot de afslag naar
➢ Recreatiepark "de Luttenberg" aan de Heuvelweg.
ra = rechtsaf
rd = rechtdoor

la = linksaf
ri = richting

We hopen dat u een plezierige tocht heeft gehad!
Medewerkers Vakantiepark De Luttenberg

Fietstocht 15 Giethmenerroute
Toeristische route van + 50/65 kilometer vanaf
Recreatiepark "De Luttenberg" door Vilsteren en Dalfsen.
De route kan in 2 gedeeltes gefietst worden.
De route gaat over verharde (fiets) paden en wegen.
In deze fietsroute wordt door middel van een * de
toeristische
bezienswaardigheden/ activiteiten aangegeven.
Ook hebben we de restaurants onderweg aangegeven
met een #. Voor de openingstijden van de
bezienswaardigheden/restaurants verwijzen wij u naar de
vermelding ter plekke.
De bewegwijzering tussen de haakjes dient alleen voor de
vermelding van bezienswaardigheid/ restaurant; dus niet
voor het volgen van de route!!
➢ Bij het verlaten van het Recreatiepark gaat u ra.
➢ (Heuvelweg)
➢ Aan het eind van de Heuvelweg la.
(Luttenbergerweg)
➢ Bij rotonde rd. (fietspad)
➢ Einde weg bij stoplichten rd. (Chrismansweg)
➢ Einde weg ra. (Wolthaarsdijk)
➢ 1e weg la. (Hogebroeksweg)
➢ Op het kruispunt met de Raarhoeksweg ra.
➢ (* # recreatieboerderij de "Flierefluiter")
➢ 1e weg ra. (Krieghuusweg)
➢ Bij kanaal links aanhouden

➢ Brug over en meteen la. (Wolthaarsdijk OZ)
➢ In Lemelerveld na de kerk ra. (Schoolstraat)
(# Bowling Jansen)
➢ Einde weg rd. door de fietstunnel (PAS OP!)
➢ Einde weg la. bij # cafe 't Hoekje
(# Restaurant Reimink)
➢ Kanaal over en rd. (Vilstersestraat wordt
Deventerweg)(# snackbar Zwakenberg)
➢ 3e weg rechts aanhouden (Langsweg)
➢ Bij ANWB wegwijzer 6550 la.
➢ Bij pdst. 22048 rd (fietspad) (Oude Raalterweg)
➢ Einde fietspad pdst. 22049 la. (Dalmsholterweg)
➢ 1e weg ra. pdst. 24480 (Oude Hamerweg)
➢ Bij pdst. 24481 rd.
➢ Bij pdst. 20725 1e weg ra. (Koedijk)
➢ 1e weg ra. en spoor over
➢ Einde weg oversteken en la. (Zwolse weg), wordt
fietspad en Vilsterseweg
➢ Deze volgen tot in Vilsteren(# restaurant de Klomp)
➢ Bij pdst. 22054 rd. (Tolhuisweg)
(#/* Expo centrum / restaurant / speeltuin Madrid)
➢ Ter hoogte van * Kasteel Rechteren bij
➢ ANWB wegwijzer 1098 la. (Dalmsholterweg)
➢ Spoor over en bij ANWB bord in de bocht nr. 7932
la. (Schaapskooiweg)
➢ 1e weg ra. (Vennenbergweg)
➢ 1e weg la. (Kortersweg) →

➢ Einde weg la. (Dalmsholterweg) wordt
Lemelerveldseweg
(* Voor bezoek aan Aeroclub Salland: 1e weg la.
(Langsweg); einde weg links, vliegveld met o.a.
zweefvliegtuigen)
➢ Bij wegwijzer 1802 rd. richting Heino
➢ Bij pdst. 23104 la. (Strenkhaarsweg)
➢ 1e weg ra. (Rozeboomsweg)
➢ Einde weg la. (Berkendijk wordt
Twentseweg en Oude Twentseweg)
➢ Deze blijven volgen, brug over rd.
➢ Bij pdst. 22043 rd.
➢ Grote weg oversteken rd. Pas op!! (Oude
Twentseweg)
➢ 2e weg ra.(Elskampweg)
➢ Einde weg ra. (Harmelinkstraat)
➢ Einde weg (in de bocht) links aanhouden (Heuvelweg)
➢ Weg blijven volgen en u bent weer terug op het park.
la = linksaf
ra = rechtsaf

rd = rechtdoor
ri = richting

We hopen dat u een plezierige tocht heeft gehad!
Medewerkers Recreatiepark De Luttenberg

Fietstocht 16
Luttenberg – Hellendoorn – Nieuw & Schoon
Heeten
(± 45 km)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Bij de ingang van Recreatiepark linksaf
"Heuvelweg"
Bij Y-splitsing links aanhouden
Einde weg linksaf "Hellendoornseweg".
Einde weg rechtsaf "Luttenbergseweg".
Over de berg en afdalen en u komt aan in
Hellendoorn.
Na de verkeersdrempel derde weg rechts
"Dorpsstraat" hier vindt u ook de VVV van
Hellendoorn.
Einde Dorpsstraat rechtsaf "Ninaberlaan". Deze gaat
over in de " Joncheerelaan".
Bij de 2e verkeerslichten rechtsaf. De heuvel op.
Voor Hotel linksaf "pas op, de weg oversteken!!"
en daarna gelijk fietspad op,
de eerste weg rechts "Paltheweg" en deze
steeds blijven volgen.
Op het kruispunt met Paltheweg/Bergweg Haarle
rechtdoor richting Nieuw-Heeten en Holten.
Aan het einde van de weg, bij de 3-sprong en
paddestoelnr.20509, linksaf "Oude Deventerweg". U

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

blijft de bocht naar rechts volgen tot aan de verharde
weg en hier nog steeds rechtdoor.
Deze weg blijft nog "Oude Deventerweg".
Vervolg de weg tot aan het einde bij
paddestoel nr. 22142 en hier linksaf
"Poggenbeltweg".
Bij de rotonde rechtsaf richting
Schoonheeten "Potlanderdijk". Deze weg blijven
volgen tot u
kasteel Schoonheeten ziet.
Aan het einde van de weg rechtsaf. Daarna
"goed opletten" de eerste verharde weg
rechts "Speelmansweg". De verharde weg, met vele
bochten,
volgen en helemaal uitrijden.
Bij de splitsing van verharde wegen linksaf
"Haarlesedijk", deze wordt later "Eekteweg".
Vervolgens de eerste weg linksaf en deze verharde
weg steeds volgen tot het einde. Bij kruising wel
rechtdoor blijven rijden.
Aan het einde rechtsaf "Raamsweg". Bij het bord
Haarle rechtdoor, het fietspad op.
Aan het einde linksaf en de weg rechtdoor blijven
volgen.
Bij de ANWB handwijzer 6029 rechtdoor fietsen tot
na de kerk en hier rechtsaf "Molenweg".
Bij paddenstoelnr. 22085 linksaf "Oude
Deventerweg" en dan de eerste zandweg links (nog

➢

➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

steeds Oude Deventer). Deze blijven volgen tot de
grote weg.
Hier rechtsaf het fietspad op. Bij pietenpadboud
linksaf oversteken en daarna spoor onderdoor
linksaf het "Goudzoekerspad" op. Deze doorfietsen
tot het einde.
Aan het einde linksaf "Piet Heinweg".
Op kruising rechtdoor "van Speykstraat". Steeds
rechtdoor en u komt op de "Witte de Withlaan".
Aan het einde van deze weg rechtsaf "Jan van
Galenlaan" en weer aan het einde de weg
oversteken. Het fietspad volgen tot aan de molen in
Hellendoorn.
Hier linksaf "Dorpsstraat" en doorfietsen tot aan
Jacobs Mode. Op deze T-splitsing linksaf richting
Luttenberg.
Over de berg en weer afdalen "Luttenbergseweg".
Weg alsmaar rechtdoor blijven volgen tot in
Luttenberg,gaat over in "Butzelaarstraat".
Eerste weg linksaf (tegenover het postkantoortje en
de kapper) "Kerkpad".
Einde weg linksaf "Heuvelweg".
Na een paar minuten bent u weer aangekomen bij
Recreatiepark "De Luttenberg".

We hopen dat u een plezierige tocht heeft gehad!
Medewerkers Recreatiepark De Luttenberg

Fietstocht 17
Sallandse Boerderijenroute
(± 21 km)
➢ Bij het verlaten de Camping gaat U Rechtsaf.
➢ In de bocht volgt u de weg rechtdoor, de
Harmelinkstraat.
➢ Voor winkel ‘Grotzooi’ Linksaf. (Elskampweg)
➢ Asfaltweg Linksaf. (Schanekampsweg)
➢ T-kruising Linksaf. (Veenweg)
➢ T-kruising Linksaf.
➢ Daarna gaar U Rechtsaf en steekt u de
voorrangsweg over. Kijk goed uit!
➢ U gaat daarna direct Rechtsaf, wordt
Achterkampsweg.
➢ Bij de viersprong Linksaf. (Oude Twentseweg)
➢ Kanaalbrug over en asfalt blijven volgen.
➢ Bij zandweg fietspad rechtdoor volgen.
(Twentseweg)
➢ Klinkerweg oversteken en fietspad blijven volgen.
(Twentseweg)
➢ Einde fietspad voorrangsweg oversteken en
klinkerweg volgen. (Twentseweg)
➢ Klinkerweg Linksaf. (Schoolbosweg)
➢ Voorrangsweg oversteken en fietspad Rechtsaf.
➢ Na ongeveer 800m. fietspad Linksaf.
➢ Bij eerste T-splitsing linksaf over veerooster.

➢ Bij T-kruising Linksaf en meteen asfaltweg
Rechtsaf.
➢ (Berkendijkdwarsweg), deze gaat over in
➢ Hogebroeksweg.
➢ Bij viersprong klinkerweg Rechtdoor.
(Hogebroeksweg)
➢ Einde klinkerweg, asfaltweg doorgaand verkeer
volgen wordt Crismanweg.
➢ In het zicht van verkeerslichten even asfaltweg
Linksaf en meteen fietspad Rechtsaf.
➢ Bij groen-licht voorrangsweg oversteken en
fietspad blijven volgen. (Luttenbergerweg)
➢ Na rotonde asfaltweg oversteken.
➢ In de bocht Rechtsaf de Heuvelweg tot aan de
camping.
We hopen dat u een plezierige tocht heeft gehad!
Medewerkers Vakantiepark De Luttenberg

Fietstocht 18 Ramelerveld
Een toeristische fietstocht van ca. 50 km door Ramele,
't Evenbelt, Hagenvoorde, de Voskuillanden, het landgoed
De Gelder bij Wijhe en het Neppelerbroek.
➢ Ga tegenover de camping het bospad in.
➢ Aan het einde de asfaltweg op (Bloemenbosweg)
rechtsaf.
➢ Het eerste zandpad links.
➢ Aan het einde van het zandpad weer links de
Hottenvoortsweg op,
➢ Aan het einde rechts Ten Haveweg en direct weer
links Steege.
➢ Aan het einde nadert u de N348 de weg van
Ommen naar Raalte,
➢ N348 oversteken LET OP HET VERKEER!!
➢ Vervolg de weg en neem het fietspad. Dit
fietspad loopt door Raalte-Noord en komt uit bij de
spoorwegovergang.
➢ Hier gaat u links, de tweede brug over (dus links)
dan direct rechts.
➢ U komt dan uit bij De Leeren Lampe (Almelosestraat
2).
➢ Hier rechts de brug over (Brugstraat), later
Domineeskamp.
➢ Voorrangsweg rechtsaf.
➢ Richting Wijhe linksaf.

➢ Voorrangsweg oversteken, grote weg, rotonde
rechtdoor N348
➢ Eerste weg rechtsaf (Hogeweg)
➢ Eerste weg linksaf (Engeweg)
➢ Na de Wetering rechtsaf (Elshof)
➢ Kruispunt linksaf (Hagenvoorde)
➢ Kruispunt rechtdoor (Kappeweg)
➢ Voor de brug linksaf (Hamelweg)
➢ De voorrangsweg rechtsaf.
➢ Eerste weg rechtsaf (links de Gelder)
➢ Prins Bernhardlaan linksaf. Later rechtdoor
Stationsweg.
➢ Einde weg linksaf (rechts Weijtendaal) en
➢ de weg rechts aanhouden.
➢ De grienden linksaf.
➢ Veerstraat linksaf, later de Jakke
➢ Na de kerk even links en dadelijk rechts
(Oudheidkamer) Bezoek aanbevolen.
➢ Na de Oudheidkamer direct rechtsaf en vervolgens
linksaf.
➢ Einde weg linksaf en op kruispunt rechtsaf (Molen).
➢ Volgend kruispunt rechtdoor (Enkweg). Einde
Enkweg onder spoor door.
➢ Later Andersonstraat linksaf.
➢ Na Wetering rechtdoor.
➢ Na de brug Boerhaar linksaf.
➢ Eerste weg rechtsaf (Hooglandweg)
➢ De weg links aanhouden. →

➢ Waterstraat rechtsaf en later rechts aanhouden.
➢ De Weteringbrug over door Broekland.
➢ Niet het fietspad maar rechtuit de Neulemansweg
vervolgen.
➢ Neppelerbroekdijk linksaf.
➢ Voorrangsweg VOORZICHTIG oversteken en
Hofmeijersweg rechtdoor.
➢ Einde weg linksaf (Ooster Enkweg) (rechts
klokkestoel Pleegste).
➢ Heetenseweg rechtsaf.
➢ Voor de brug linksaf fietspad langs het kanaal. Einde
Fietspad, rechts brug over, rechtdoor richting
centrum. Dan bij de volgende brug rechtsaf.
➢ De Almelosestraat uitrijden.
➢ Bij het kruispunt links richting Marinheem, het
fietspad op.
➢ De weg naar Mariënheem volgen.
➢ In Mariënheem via de tunnel naar de overkant. De
weg uitfietsen, aan het einde bordje doorgaand
verkeer volgen (Hellendoornseweg).
➢ Doorfietsen tot het bordje richting Luttenberg daar
links de Heuvelweg op.
➢ De eerste weg rechtsaf en u bent weer op de
camping.
We hopen dat u een plezierige tocht heeft gehad!
Medewerkers Recreatiepark De Luttenberg

Fietstocht 19 Luttenberg - Haarle
(± 30 km)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Start, vanuit het Recreatiepark gaat u linksaf.
Y-splitsing links aanhouden.
Einde weg rechts "Hellendoornseweg".
Na tuincentrum "de Achterberg" asfaltweg links
"Bloemenkampsweg".
Asfaltweg rechts "Hakkershoekweg".
Einde weg links "Keizerveldweg".
Voorrangsweg oversteken (pas op) en parallelweg
links.
Na spoorweg overgang asfaltweg rechts
"Kroepeweg".
Einde weg links "Raamsweg".
Viersprong rechtdoor.
Na plaatsnaambord "Haarle" verplicht fietspad
volgen
"Haarlerveldweg".
Einde weg links "Poggebeldweg".
Bij wegwijzer, viersprong rechtdoor. "Kerkweg".
Na kerk asfaltweg rechts "Molenweg".
Bij bord met opschrift "Sprengenberg" linksaf en
fietspad rechtdoor vervolgen.
Viersprong bij verkeerspaddestoel links, en richting
Nijverdal.

➢ Bij verkeerspaddestoel 20060 linksaf richting
Hellendoorn.
➢ Voorrangsweg oversteken (pas op) en rijwielpad
linksaf en deze langs de voorrangsweg volgen.
➢ Zandweg rechts "Oude Deventerweg".
➢ Spoorlijn oversteken en klinkerweg links
"Schippersweg".
➢ Viersprong asfaltweg rechts.
➢ Voor campingbord "De gouden bergen" asfaltweg
➢ links "Ter Hoeksweg".
➢ Voorrangsweg links "Luttenbergerweg".
➢ Asfaltweg rechts "Kathuizenweg".
➢ Asfaltweg links.
➢ Voorrangsweg rechts en weg vervolgen tot in
Luttenberg.
➢ Voorbij de antiekzaak en tegenover het
➢ postkantoor links af "Kerkpad".
➢ Einde weg linksaf "Heuvelweg".
➢ Weg vervolgen tot u weer bij Recreatiepark "De
Luttenberg" bent aangekomen.
We hopen dat u een plezierige tocht heeft gehad!
Medewerkers Recreatiepark De Luttenberg

Fietstocht 20
Raalte binnendoor
➢ Ga tegenover het Recreatiepark het bospad in.
➢ Aan het einde de asfaltweg op (Bloemenbosweg)
rechtsaf.
➢ Het eerste zandpad links.
➢ Aan het einde van het zandpad weer links de
Hottenvoortsweg op.
➢ Aan het einde rechts ten Haveweg en
direct weer links Steege.
➢ Aan het einde nadert u de N348 de weg
van Ommen naar Raalte.
➢ N348 oversteken LET op het verkeer!
➢ Vervolg de weg en neem het fietspad.
➢ Dit fietspad loopt door Raalte Noord en
komt uit bij de spoorwegovergang.
Hier gaat u rechts.
➢ De eerste weg Links en u bent in het
centrum van Raalte.
We hopen dat u een plezierige tocht heeft gehad!
Medewerkers Recreatiepark De Luttenberg

1.

Bij Vakantiepark de Luttenberg RA de
Heuvelweg op. Ca. 200 m voorbij de
sportvelden links LA, een onverharde weg
(Holteveensweg). Na het kruisen van een
asfaltweg wordt het een karrenspoor, na de
volgende asfaltweg een smal pad langs de rand
van het bos. Bij een bankje buigt het naar
rechts.
2. Aan het eind RA (Luttenbergerweg), even later
LA, een halfverharde weg (Holteveensweg).
Aan het eind LA (Schanekampsweg), aan het
eind hiervan LA (Veenweg), naar Rustpunt ’t
Schippertie.
3. Ga vanaf Rustpunt ’t Schippertie RA. RD blijven
rijden (Veenweg). Bij kruising RD, daarna de 1e
weg RA (Ganzenweg). Aan het eind LA
(Grensweg).
4. Aan de linkerkant hebt u hier en daar zicht op
het Lemelerveen. Ca. 100 m voor het eind van
de weg scherp RA (Heideparkweg).
5. Zijwegen negeren. Steek aan het eind het
Overijssels Kanaal over en ga RD (Ommerweg).
Na de bocht naar links de 1e weg RA
(Zonnebloemweg).
6. Na de bocht naar rechts ligt links van de weg
natuur-reservaat Lemelerberg van Landschap
Overijssel. Na een bocht naar links en naar
rechts schuin LA (Ledeboer-weg).
7. Deze zandweg gaat over in een karrenspoor.
Waar dit overgaat in een halfverharde weg is
links een parkeer-terreintje met picknickbanken
en een informatiepaneel over de Veluwse
heideschapen die hier grazen en over 2
paaltjesroutes ( 2 en 3,5 km).
8. Aan het eind van de halfverharde weg RA en
meteen LA, klinkerweg met fietsstroken. Bij
kruising RD, richting Ommen.
9. Na het eind van de bebouwde kom van Lemele
de 1e weg RA (Alferinkweg). Ga de 1e weg LA
(Zandeinde 3 t/m 6). Na het viaduct weg naar
rechts negeren, ga mee met de bocht naar
links.
10. Blijf de weg volgen (wordt Grefeldijk). Aan het
eind, bij parkeerplaatsje met banken RA,
fietspad. Dit loopt langs de rivier de Regge en
een paar dode rivierarmen.
Rechts hebt u een mooi zicht op de Lemeler- en
Archemerberg. Op het restant van de oude

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

fietsbrug staat een informatiepaneel over het
natuurgebied Velderberg.
Ga na twee fietsbruggen over de Regge aan het
eind LA, asfaltweg met fietsstroken.
Bij T-kruising LA (Hancateweg-Oost). Blijf de
weg met de fietsstroken volgen. Bij paddenstoel
22984 staat een informatiebordje over een
vliegtuigcrash uit de tweede wereldoorlog.
Steek ruim 1 km daarna de voorrangsweg over
en ga RA, een dubbel fietspad.
Blijf na de brug over het Overijssels Kanaal RD
rijden (Hammerweg). Ga bij nrs. 11-13 RA, een
eigen weg. U rijdt o.a. langs het voetbalveld van
MVV.
Aan het eind LA. Ga vlak voor de voorrangsweg
RA (Heuversteeg). Bij huis nr. 1 staat een
gerestaureerde
schaapskooi.
Zie
informatiepaneel.
Volg de weg tot het eind, hier RA, fietspad langs
de Hellendoornseweg. Aan het eind van het
fietspad RD, een asfaltweg. Na de brug over de
Regge bevindt zich aan de linkerkant landgoed
Schuilenburg. Zie informa-tiepaneel (voor- en
achterkant) bij de parkeerplaats.
Bij paddenstoel 20516 RA. Bij de T-kruising van
asfalt-wegen LA (Elerweg). Ga vlak voor het
bord ‘Hellendoorn’ LA, een karrenspoor. Aan
het eind hiervan RA.
Bij ANWB wegwijzer LA (Kasteelstraat). Bij
volgende wegwijzer LA (Reggeweg), dan de 1e
straat RA (Koetshuisstraat). Aan het eind RA
(Ninaberlaan). Rechts museum Valkhof. Zie
informatiebordje.
Na Molen De Hoop RA (Reggeweg). 1e weg LA
(Hofmanstraat). Rechts musea Erve Hofman en
d’Olle Smederië.
Bij driesprong LA (Koestraat), aan het eind RA
(Dorps-straat). Voor u de kerk uit 1150, ‘d’Oale
Griezen’, rechts daarvan het standbeeld van de
Hellendoornse streektaal-dichteres Johanna
van Buren, verderop links het Bakkerij en
IJsmuseum.
Aan het eind LA (Gerhard Boschstraat). 1e
straat RA (Noord Esweg). Aan het eind van het
dorp gaat de klinkerstraat over in een asfaltweg.
Ca. 100 m voor het bos staat links een
informatiebordje over een vliegtuig-crash uit de
tweede wereldoorlog.

22. Blijf RD rijden door het bos. Ca. 400 m, ter
hoogte van nr. 40 staat links een
informatiebordje over het Katt’npad.
23. Bij de voorrangskruising LA (Sanatoriumlaan). U
gaat de Eelerberg op. Volg bij het afdalen het
bord ‘Doorgaand verkeer’. Links van u
verpleeghuis Krönnenzommer.
24. Onderaan de berg de 1e weg LA
(Kathuizerweg). 1e weg RA (Kathuizenweg nr.1,
gaat over in Vondervoortsweg).
25. Na ca. 2 km bij kruising RA (Looweg). Bij
kruising LA (Lemelerweg), langs het kruisbeeld.
26. Links Klompenatelier Dijkman, bij ANWB
wegwijzer links retro- en kitschwinkel Grotzooi
met terras. Hier LA en meteen RA, asfaltpad
met eiken erlangs. Ga het eerste pad scherp
LA, langs de Lourdesgrot. Zie marmeren
informatiebord.
27. Meteen na de grot LA, bij de weg RA, langs de
RK kerk. Daarna begint de weg te stijgen over
de flank van de Luttenberg.
28. Ga de 1e weg RA (Bergweg). Voor de bocht
naar rechts is rechts een dagcamping met
picknickbanken, toiletten en begin van een
paaltjeswandeling (3,5 km) over de Luttenberg.
29. Blijf de weg volgen. Links een mooi uitzicht over
de Sallandse Heuvelrug.
30. Wanneer u de berg affietst, RA het zandpad in
achter Vakantiepark Luttenberg langs. Zandpad
uitfietsen en LA. Zo komt u weer bij de ingang
van Vakantiepark de Luttenberg.

Fietstocht 22 (44 km)

Drie bergenfietsroute

 Rustpunt ’t Schippertie, Rudy en Alize
Dijkman,
Veenweg 8, Luttenberg, 0572-301796. Koffie,
thee, limonade; idyllische tuin met o.a. vijver en
kapelletje; oudheidkamertje.
Open: do, vr, zo 10-17 uur of op afspraak

Blikkenmuseum met Oudhollands
snoepwinkeltje, Pannenkoekenhuus. 0548681316

Dorpsmuseum De Valkhof / Museum
Johanna van Buren; schoolklas en
kruidenierswinkeltje, archeologische vondsten.
0548-656086
Werkende Molen De Hoop uit 1854.
0548-655957

Museumboerderij Erve Hofman; 0548655538
Smederijmuseum d’Oale Smederië;
0548-656535

Bakkerij- en IJsmuseum, 0548-654848

Dijkman Klompenatelier, 0572-301248

Grotzooi, dagbesteding verstandelijk
beperkten,
retro- en kitschwinkel; terras met koffie, thee en
krentenwegge
0572-301017

Replica Lourdesgrot uit 1915

Neogotische RK kerk, o.a. mooie
doopvont, exposities. Open: dgl. tot
zonsondergang

Sallands Landbouwmuseum De
Laarman; kaarsenmakerij
0572-301288 / 0572-301529

Fietstocht 23: Binnendoor naar Heino
(± 12 km)
➢ Bij het uit fietsen van het park gaat u rechtsaf.
➢ Volg de weg tot aan de
Luttenbergerweg/Harmelinkstraat, hier gaat u
vervolgens linksaf.
➢ Voor de rotonde verlaat u de openbare weg en
maakt u gebruik van het naastgelegen fietspad.
➢ Aangekomen bij de stoplichten, steekt u rechtover en
vervolgt u de weg feitelijk rechtdoor.
➢ U blijft de weg volgen (langs het kanaal en
vervolgens over het kanaal)
➢ Volg het bordje doorgaand verkeer, u bent nu
aangekomen op de Hoge Broeksweg
➢ Blijf deze weg volgen (hierbij komt u langs
kampeerboerderij de Flierefluiter)
➢ Aan het einde van de weg (T-splitsing) gaat u linksaf
de Berkendijk op.

➢ U fiets de gehele Berkendijk af tot aan de
stoplichten, hier gaat u via de fietstunnel onder
de grote weg door.
➢ U bevindt zich nu in het dorp Heino.
We hopen dat u een plezierige tocht heeft gehad!
Medewerkers Recreatiepark De Luttenberg

Rondje Luttenberg - Hellendoorn - Nijverdal - Mariënheem (ca. 42 km)

Startpunt: Vakantiepark De Luttenberg
Bij het verlaten van het park gaat u rechtsaf, dan op de T-splitsing naar rechts (Harmelinkstraat)
Vervolgens rijdt u naar onderstaande knooppunten:
29 → 33
Voorbij knooppunt 29 vindt u in Luttenberg aan de rechterkant Dijkman Klompenatelier
(Lemelerweg 22).
6 → 19 → 8 → 13
Als u in Hellendoorn bij knooppunt 13 richting knooppunt 28 rijdt, ziet u aan de rechterkant
Gerrit Valk’s Bakkerij- en IJsmuseum (Dorpsstraat 49). Als u weer terugrijdt naar knooppunt 13
kunt u de route vervolgen.
12 → 55 → 53 → 57
Voorbij knooppunt 53 vindt u Buitencentrum Sallandse Heuvelrug (Grotestraat 281)
5 → 59 → 7 → 34 → 45 → 39 → 52 → 37 → 30
Bij knooppunt 30 gaat u rechtsaf (Hellendoornseweg) richting knooppunt 29, 2e weg linksaf
(Heuvelweg). Verderop aan de rechterkant ligt Vakantiepark De Luttenberg.
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Rondje Luttenberg – Hellendoorn (ca. 23 km)

Startpunt: Vakantiepark De Luttenberg
Bij het verlaten van het park gaat u linksaf, dan de 2e weg naar rechts (Hellendoornseweg)
Vervolgens rijdt u naar onderstaande knooppunten:
30 → 2 → 10
Bij knooppunt 10 ziet u aan de linkerkant Radio Museum Radio Christina (Luttenbergerweg 32).
11 → 12 → 13
Als u in Hellendoorn bij knooppunt 13 richting knooppunt 28 rijdt, ziet u aan de rechterkant
Gerrit Valk’s Bakkerij- en IJsmuseum (Dorpsstraat 49). Als u weer terugrijdt naar knooppunt 13
kunt u de route vervolgen
8 → 19 → 6 → 33 → 29
In Luttenberg vindt u aan de linkerkant Dijkman Klompenatelier (Lemelerweg 22).
Bij knooppunt 29 gaat u rechtdoor (Lemelerweg wordt Harmelinkstraat).
Op dit kruispunt ziet u links de Lourdesgrot.
Dan linksaf (Heuvelweg). Verderop aan de linkerkant ligt Vakantiepark De Luttenberg.
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Rondje Luttenberg - Holterberg - Sprengenberg (ca. 44 km*)

Startpunt: Vakantiepark De Luttenberg
Bij het verlaten van het park gaat u linksaf, dan de tweede weg naar rechts (Hellendoornseweg).
Vervolgens rijdt u naar onderstaande knooppunten:
30 → 2 → 16 → 56 → 57 → 62 → 66 → 65
Als u bij knooppunt 65 richting knooppunt 69 rijdt, dan gaat u op de kruising met de Wullenbergweg rechtsaf en dan linksaf
(Holterbergweg). U vindt aan de rechterkant Natuurmuseum Holterberg.
Als u weer terugrijdt naar knooppunt 65 kunt u de route vervolgen.
64 → 61 → 5
Aan de rechterkant ziet u de Sprengenberg, een huis op de heuvel Sprengenberg bij Haarle. Het huis wordt bij ons in Salland
vaak de Palthetoren genoemd. Familie Palthe, oprichter van de Palthe-textielfabrieken had het eerst bedoeld als jacht- en
vakantiehuis maar ging er later zelf wonen. Na het overlijden van de familie is het eigendom van Natuurmonumenten en
Stichting Huis Bergh.
56 → 11 → 10 → 6 → 33 → 20 → 29
Bij knooppunt 29 gaat u rechtsaf (Harmelinkstraat). Op dit kruispunt ziet u links de Lourdesgrot.
Als u bij knooppunt 29 linksaf gaat (Lemelerweg) dan vindt u aan de rechterkant Dijkman Klompenatelier (Lemelerweg 22).
Als u weer terugrijdt naar knooppunt 29 en daar rechtdoor gaat (Harmelinkstraat) kunt u de route vervolgen.
Eerste weg linksaf (Heuvelweg). Verderop aan de linkerkant ligt Vakantiepark De Luttenberg.

*Dit is exclusief een bezoek aan Natuurmuseum Holterberg. Indien u dit museum bezoekt, dan is de
totale afstand ca. 49 km.
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Rondje Luttenberg - Lemelerveld - Lemele (ca. 29 km)

Startpunt: Vakantiepark De Luttenberg
Bij het verlaten van het park gaat u rechtsaf, dan op de T-splitsing naar rechts (Harmelinkstraat)
Vervolgens rijdt u naar onderstaande knooppunten:
29 → 33
In Luttenberg vindt u aan de rechterkant Dijkman Klompenatelier (Lemelerweg 22).
6 → 19 → 1 → 7 → 77 → 78 → 71 → 99 → 98 → 70 → 20 → 29
Bij knooppunt 29 gaat u rechtsaf (Harmelinkstraat).
Op dit kruispunt ziet u links de Lourdesgrot.
Dan linksaf (Heuvelweg). Verderop aan de linkerkant ligt Vakantiepark De Luttenberg.
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Rondje Luttenberg – Marle (ca. 32 km*)

Startpunt: Vakantiepark De Luttenberg
Bij het verlaten van het park gaat u rechtsaf, dan op de T-splitsing naar rechts (Harmelinkstraat)
Vervolgens rijdt u naar onderstaande knooppunten:
29 → 20
Als u in Luttenberg bij knooppunt 29 richting knooppunt 33 rijdt, ziet u aan de rechterkant
Dijkman Klompenatelier (Lemelerweg 22).
Als u weer terugrijdt naar knooppunt 29 gaat u daar naar knooppunt 20 en kunt u de route weer vervolgen.
1 → 7 → 85 → 85
Bij knooppunt 85 aan de overzijde van het Overijssels Kanaal bij Egede aan de Hancateweg-Oost lag rond 1382
een havezate. Daar is nu slechts nog een klein gedeelte van over, inmiddels geïntegreerd in een nieuw
boerenerf. De toegangspoorten van de havezate staan nu in Enschede.
4 → 9 → 15
Als u bij knooppunt 15 links af gaat over de Midden Regge (Schuilenburgerweg wordt Hellendoornseweg) ziet u
aan de linkerkant Nationaal Blikkenmuseum (Hellendoornseweg 40).
Als u weer terugrijdt naar knooppunt 15 kunt u de route vervolgen.
8 → 19 → 6 → 33 → 29
Bij knooppunt 29 gaat u rechtdoor (Lemelerweg wordt Harmelinkstraat).
Op dit kruispunt ziet u links de Lourdesgrot.
Dan linksaf (Heuvelweg). Verderop aan de linkerkant ligt Vakantiepark De Luttenberg.
*Dit is exclusief een bezoek aan Nationaal Blikkenmuseum. Indien u dit museum bezoekt, dan is de
totale afstand ca. 35 km.
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Rondje Luttenberg – Raalte (ca. 22 km)

Startpunt: Vakantiepark De Luttenberg
Bij het verlaten van het park gaat u linksaf, dan 1e weg rechtsaf (Bloemenbosweg). Op de rotonde
gaat u linksaf. Vervolgens rijdt u naar onderstaande knooppunten:
53 → 73 → 27 → 26
Tussen de knooppunten 27 en 26 ligt Speel- en Recreatieboerderij de Flierefluiter (Raarhoeksweg 49)
28 → 50 → 73
Tussen de knooppunten 50 en 73 ligt aan het Overijssels Kanaal de Rosahoeve (Waalweg 2)
53
Bij knooppunt 53 gaat u richting 29. Op de rotonde gaat u rechtsaf (Bloemenbosweg). Einde weg
linksaf (Heuvelweg). Verderop aan de rechterkant ligt Vakantiepark De Luttenberg.

02-2020
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12-kernenroute Olst-Wijhe
De 12-kernenroute is samengesteld door de
Plaatselijke Belangen van de gemeente
Olst-Wijhe. In 2012 is deze fietsroute tijdens
de opening van het nieuwe gemeentehuis aan
de gemeente aangeboden. Het centrale punt
van de fietsroute is het gemeentehuis, het grote
steenrood-gekleurde gebouw langs de
Provinciale weg van Zwolle naar Deventer.
De 12-kernenroute bestaat uit vier etappes.
Deze verbinden de kernen of buurtschappen
van de gemeente Olst-Wijhe met elkaar. Dit
zijn Olst, Wijhe, Boskamp, Eikelhof, Wesepe,
Middel, Boerhaar, Marle, Den Nul, Welsum,
Elshof en Herxen. Deze plaatsen hebben ieder
hun eigen kenmerken en bijzonderheden. U
kunt dat tijdens de fietsroute ontdekken. De
etappes starten op de Loswal en de
Passantenhaven bij het TOP (=toeristisch
opstap punt).
De 12-kernenroute laat u kennismaken met
Olst-Wijhe bekeken ‘door de bril van de lokale
bewoners’. De Plaatselijke Belangen hebben
deze kennis samengebracht. De etappes leiden
u langs de meest bijzondere en vaak nog
onontdekte plekjes en paadjes van de
gemeente. Hierdoor zijn het niet meteen de
snelste en gemakkelijkste fietsroutes binnen de
gemeente geworden. U kunt genieten van het
gevarieerde landschap met diverse prachtige
vergezichten. Het noorden en oosten van de
gemeente kenmerken zich door het open
agrarische landschap. U fietst daar langs de
uitgestrekte weilanden met talrijke koeien. De
etappes leiden u door de IJsselvallei en laten u
ervaren welke invloeden de IJssel op het
landschap heeft gehad. U fietst over
slingerende dijken en langs eeuwenoude
rivierduinen, uiterwaarden en de restanten van

2

een steenfabriek. In het zuidelijke gedeelte van
de gemeente kunt u genieten van de
beslotenheid van het prachtige
coulisselandschap met boswallen en
bomenrijen. Indrukwekkend zijn ook de
monumentale boerderijen, de gerestaureerde
molens, statige landhuizen en havezaten, die u
verspreid langs de fietsroute tegenkomt. In de
gezellige dorpen en bij de vele rustpunten kunt
u even bijkomen van alle indrukken die u
onderweg heeft opgedaan.
U rijdt het grootste deel van de fietsroute over
verharde wegen, maar ook regelmatig over
zandwegen, karresporen en kerkpaden en
nauwelijks langs knooppunten. De etappes zijn
bedoeld voor fietsers die de leuke paadjes van
de gemeente willen verkennen en zich niet
laten afschrikken door een hobbelweg of een
stukje weg waar het fietsen soms wat lastiger
is. Op de bijgevoegde kaarten ziet u dan gelijk
wat de alternatieven zijn om een zandpad te
vermijden om daarna de route weer op te
pakken.
De vier etappes zijn afzonderlijk te fietsen de
totale lengte bedraagt 126 km. De routekaarten
zijn mogelijk gemaakt door Salland Marketing.
U kunt de routekaarten en de routebeschrijving
downloaden via
www.olstenwijhe.nl/touristinfo/fietsroutes.
Ook kunt u de routekaarten en de
routebeschrijving verkrijgen bij de
verschillende Tourist Info Punten.
Commentaar over de routes kunt u desgewenst
sturen naar:
Twaalf-kernen route@outlook.com

Etappe 1
Wijhe, Boskamp, Hengforden ,Eikelhof
Wesepe, Middel, Boerhaar,Wijhe.
Lengte 47 km.
Blz. 4 t/m 7

Etappe 2
Wijhe, Marle, (Fortmond), Wijhe.
Lengte route 17 km.
Blz. 8 t/m 9

Etappe 3
Wijhe, Den Nul, Olst, Welsum, Wijhe.
Lengte 30 km.
Blz. 10 t/m 12

Etappe 4
Wijhe, Elshof, Herxen, Wijhe.
Lengte route 32 km
Blz.13 t/m 15
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12-kernenroute Olst-Wijhe
Etappe 1: Wijhe-Boskamp-Hengforden-Eikelhof-Wesepe-Middel-Boerhaar-Wijhe.
Deze route is 47 km lang en verbindt de
plaatsen Wijhe, Boskamp, Hengforden,
Eikelhof, Wesepe, Middel, Boerhaar en weer
Wijhe. Onderweg fietst u door bossen en langs
houtwallen en in een prachtig
coulisselandschap maar ook door uitgestrekte
weidelandschappen. U passeert enkele
markante havezaten. Rondom deze
landgoederen waant u zich in een ver verleden.
In Eikelhof staan langs de wegen heel veel
eikenbomen en een tweetal oude
bermmonumenten. Via een prachtige rondrit

om Wesepe bereikt u de dorpskern met haar
middeleeuwse kerk. Het ommetje bij Middel
is verrassend en gaat langs kleine paadjes. In
Boerhaar en Boskamp ziet u hoe de grote
katholieke kerktorens bekeken worden door de
hoge protestantse kerktorens van Wijhe en
Olst.
Startpunt en eindpunt van de route is bij het
informatiebord aan de Loswal op de Veerweg
van de pont naar Heerde. Parkeergelegenheid
op de parkeerplaats aan de Loswal en de
Passantenhaven.

Numme
r op
kaart
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Afgelegde
weg

Nieuwe richting

0,0 km
0.05 km
0,1 km
0,9 km
1,1 km
1,3 km
1,4 km
2.3 km
3,9 km
4,9 km
5,9 km
6,7 km

13

7,2 km

14
15

7,6 km
8,1 km

16
17
18

8,3 km
8,6 km
9,0 km

19
20
21

9,6 km
11,0 km
11,7 km

22

12,6 km

23

13,0 km

Provinciale weg Zwolle Wijhe oversteken bij rotonde,
→ Raalterweg oversteken richting gemeentehuis
← voet/fietspad dijk onderlangs Rijksstraatweg
← Omloop/Wengelerafweg
→ fietspad onder tunnel door, na tunnel direct linksaf
← De Lange Slagen
← Withuisweg
→ Zandhuisweg/Wijheseweg
← Holstweg
→ Bruinsweg na 300 m brug over
→ Kotterikstraat (brug over)
↖ Schuin oversteken (10 m naar links) Drostenpad in (smal
paadje)
→ einde fietspad rechtsaf Dingshofweg
BOSKAMP
→ rechtsaf met bocht mee Boskamp (ter hoogte nr. 48)
← einde weg linksaf Eikelhofweg (fietspad overzijde, over
brug)
→ fietspad (voor 1e huis)
← einde pad linksaf over bruggetje Diepenveenseweg
→ vervolg Diepenveenseweg richting spoor
(tot knooppunt 69)
↗ spoor over Puinweg na 400 m ↑Kletterstraat
← einde weg linksaf fietspad Rijksstraatweg (IJsseldijk)
← bij P-plaats, zandpad langs bosrand Haereweg, blijven
volgen tot verharde weg
↑ bij verharde weg Hengforderweg (Bockhorsterstraat
oversteken)
← over spoor Diepenveenseweg
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Hoelang
te
volgen
50 m
50 m
700 m
200 m
200 m
100 m
900 m
1,6 km
1 km
1 km
800 m
500 m
400 m
500 m
200 m
300 m
400 m
600 m
1,4 km
700 m
900 m
400 m
800 m

24

13,8 km

25
26
27
28

14,3 km
14,8 km
15,7 km
16,2 km

29
30

17,7 km
17,9 km

31
32
33
34
35

18,2 km
18,3 km
18,7 km
19,9 km
21,4 km

36
37
38

23,8 km
24,2 km
24,5 km

39
40
41

25,1km
25,4 km
27,2 km

42
43
44
45
46
47
48
49

29,2 km
29,3 km
31,0 km
32,3 km
32,7 km
33,6 km
34,6 km
35,1 km

50
51
52
53
54
55
56
57

36,2 km
36,9 km
37,2 km
37,8 km
38,0 km
38,9 km
39,0 km
39,6 km

58
59

40,5km
42,0 km

60
61
62
63
64

43,8 km
43,9 km
44,0 km
44,3 km
44,4 km
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→ Holtermanspad (=tweede afslag rechts bij
Staatsbosbeheerbord met aanwijzing Hanzebos; smal paadje)
→ Holtermansdijk (asfalt/halfverharde weg)
← Diepenveenseweg
← Lange dijk
← Molenweg; (Na de parkeerplaats rechts is links het eerste
bermmonument van 1875)
←einde weg linksaf Eikelhofweg (fietspad langs weg)
→ ter hoogte paaltje 27 overzijde weg oprit naar landgoed
Spykerbosch
← voor landhuis linksaf Spykerboschpad (zandpad)
→ zandpad (u fietst linksom het landhuis) tot asfaltweg
→ Ketelgatstraat (asfaltweg)
← Eikelhofweg (weg oversteken naar fietspad)
← (met bocht mee) Boxbergerweg (fietspad)
(In de bocht staat het Stenen Kruis)
← Hiethaarshoek gaat over in Oude Spoorpad (fietspad)
→ Mengerweg, ga tunnel door
← na door Mengertunnel, fietspad Oude Spoorpad
WESEPE
→ Raalterweg
← Zonnenbergerweg
← G.J. Kappertweg, gaat over in ds. E. Kreikenlaan
WESEPE
→ Zalencentrum Het Wapen van Wesepe
→ Scholtensweg gaat over in Weseperenkweg
← Heetenerdijk
← Raalterweg
→ Woolsdijk
→ Velsdijk
← Velsdijk richting nr. 7a, 7b, 7c wordt smal betonpaadje
→ Woolsdijk oversteken, Stapelhaarspad (zandweg) na 300 m
rechtsaf buigen
→ M. van Doorninckweg gaat over in Oude Deventerweg
← Middelerstraat
→ Middelerpad
← Oude Deventerweg
→ Marsweg, Velsdijk oversteken ↑Wittenbergsweg
← Wittenbergweg nr. 5 en 7
← oud naamloos kerkpad (smal paadje)
← bij bosrand linksaf Berend Jan Hunnemanpad (oud begroeid
karrespoor) volgen tot De Wesenberg (asfalt)
↑ De Wesenberg oversteken naar Boerlestraat
→ Hooglandweg (zandweg) in bocht van de weg, met bord
eigen weg; volg weg in richting toren van Boerhaar, gaat over in
verharde weg
BOERHAAR
→ Boerhaar
→ Bij bord RK kerk
← Overmaterhoek
←Boerhaar
→ fietspad richting Wijhe (bij gemeenschapshuis PINOKKIO)
WIJHE

500 m
500 m
900 m
500 m
1,5 km
200 m
300 m
50 m
400 m
1,2 km
1,5 km
2,4 km
400 m
300 m
600 m
300 m
1,8 km
2,0 km
100 m
1,7 km
1,3 km
400 m
900 m
1,0 km
500 m
1,1 km
700 m
300 m
600 m
200 m
900 m
100 m
600 m
900 m
1,5 km
1,8 km

100 m
50 m
300 m
100 m
500 m

65

44,9 km

66
67
68

45,1 km
45,1km
45,5 km

69

46,6 km

In Wijhe bij T-splitsing naar rechts fietspad gaat over in Grutto
en Fuut; Kievit oversteken; doorrijden over schelpenpad tot
Krijtenberg
→ Krijtenberg tot in steen gelegde rotonde
← Krijtenberg tot aan Raalterweg
← Raalterweg (fietspad overzijde weg) volgen over spoor
rechtdoor tot rotonde
Eindpunt bij afslag naar de Loswal en de Passantenhaven

Boerderij in Middel

Kerk in Wesepe
6

200 m
50 m
400 m
1,1 km
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12-kernenroute Olst-Wijhe
Etappe 2: Wijhe-Marle-(Fortmond)-Wijhe.

Deze route is 17 km lang en verbindt de
plaatsen Wijhe, Marle, Fortmond en weer
Wijhe. U fiets over de dijk naar Marle en hebt
een prachtig uitzicht over de IJssel, de luchten
en uitgestrekte weiden en uiterwaarden. Langs
een oude IJsseltak fietst u over Gelders gebied
terug naar het Kozakkenveer. Via het
Kozakkenveer kunt u in de zomer weer terug
naar Fortmond. Daar kunt u op een zandheuvel
langs de rivier de oude steenfabriek zien liggen

en genieten van het natuurgebied de Duursche
Waarden met de Schotse Hooglanders.
Startpunt en eindpunt van de route is bij het
informatiebord aan de Loswal op de Veerweg
van de pont naar Heerde. Parkeergelegenheid
op de parkeerplaats aan de Loswal en de
Passantenhaven. Deze route kan gereden
worden van 1 april tot 1 oktober. In de
wintermaanden vaart het Kozakkenveer niet!

Numme
r op
kaart
1
2
3

Afgelegd
e weg

Nieuwe richting

0,0 km
0,4 km

4
5
6
7

3,3 km
4,8 km
5,8 km
6,5 km

8
9

6,8 km
8,3 km

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

9,3 km
10,2 km
10,5 km
10,8 km
10,9 km
11,0 km
11,3 km
12,3 km
13,3 km
13,3 km
13,4 km

21
22
23
24
25

14,9 km
15,0 km
15,3 km
16,9 km
17,0 km

Veerweg richting pont naar Heerde
Pont nemen en ↑Veerweg
→IJsseldijk gaat over in Marledijk
MARLE
← Weerdhofweg
← Nijoeversweg
↑ Oude IJssel
↑ Kerkweg
VORCHTEN
↑ Kerkweg
↑ Veesser Enkweg
VEESSEN
↑ Veesser Enkweg
← Kerkstraat
← IJsseldijk
→ Onderlangs bij camping IJsselzicht richting Kozakkenveer
Neem het Kozakkenveer
Verlaat Duursche Waarden
← Fortmonderweg (rondweg)
→ Barloseweg (fietspad)
Steek procinciale weg N337 Wijhe-Olst over
← Parallelweg (fietspad)
→ Scherpenzeelseweg
WIJHE
Over het viaduct en dan ↑ Wengelerafweg
↑ fietspad
↗ Volg fietspad bij firma van Gurp langs hek
→ naar Raalterweg (fietspad langs water)
← Parkeerplaats op Loswal

8

Hoelang
te
volgen
400 m
100 m
2,8 km
1,5 km
1 km
700 m
300 m
1,5 km
900 m
1 km
300 m
300 m
100 m
100 m
300 m
1 km
1 km
100 m
1,5 km
100 m
200 m
700 m
200 m
100 m
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12-kernenroute Olst-Wijhe
Etappe 3: Wijhe-Den Nul-Olst-Welsum-Wijhe.

Deze route is 30 km lang en verbindt de
plaatsen Wijhe, Den Nul, Olst, Welsum en
weer Wijhe. U fietst richting Den Nul, vroeger
een veilige woonplaats op een hoge
zandheuvel langs de rivier. Het Info Den Nul
ligt rechts van u in de uiterwaarde. Daarna gaat
u naar Olst en bezoekt de oude kern van Olst
met de middeleeuwse kerk en de markante
fabriekspijp. Na de overtocht over de rivier
fiets u door het lintdorp Welsum met zijn oude
bebouwingen. Een zandweg voert u

landinwaarts. Langs weteringen en door
uitgestrekte weidelandschappen gaat u weer
terug naar de IJssel. Daarna blijft u lang over
de dijk fietsen en houdt steeds uitzicht op de
rivier en het landschap. Onderweg ziet u
enkele fraaie herenboerderijen.
Startpunt en eindpunt van de route is bij het
informatiebord aan de Loswal op de Veerweg
van de pont naar Heerde. Parkeergelegenheid
op de parkeerplaats aan de Loswal en de
Passantenhaven.

Numme
r op
kaart
1
2
3
4

Afgelegd
e weg

Nieuwe richting

Hoelang
te volgen

0,0 km
0,1 km
0,5 km
1,1 km

Vanaf Veerweg autoweg Zwolle Wijhe oversteken bij rotonde
→ Raalterweg richting centrum Wijhe
→ Enkweg
← Scherpenzeelse weg gaat over in Rijksstraatweg

100 m
400 m
600 m
3 km

5
6
7
8
9
10

4,1 km
4,5 km
6,0 km
6,1 km
6,2km
6,7 km

11
12
13
14
15
16
17
18

7,7 km
7,7 km
8,9 km
9.1 km
9,3 km
9,6 km
9,6 km
9.8 km

19
20
21
22
23
24

9.9 km
10.3 km
10.5 km
10.6 km
11.3 km
11.5 km
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Den NUL
← Essenweg
← Houtweg
→ Berkenweg
← Holtweg (bij basisschool de Holsthoek)
→ Beltenweg (begint bij spoorbomen)
← Rijksstraatweg (rechts in de uiterwaarde ligt het Info
centrum Den Nul)
OLST
← De Meente
→ Kornet van Limburg Stirumstraat
→ A. Geerststraat
↑ Geertsstraat na oversteek plein
← Hendrik Droststraat
↗ IJsseldijk op
← Veerweg Olst
↑Oversteek Veerboot Olst/Welsum
WELSUM
↑Veerweg Welsum
← IJsseldijk
→ Erveweg
← Zijlweg
← Kerklaan (voor Kerk richting IJssel )
→ IJsseldijk

150 m
300 m
100 m
200 m
400 m
1 km
10 m
800 m
200 m
200 m
300 m
50 m
200 m
100 m
400 m
200 m
100 m
700 m
200 m
600 m

25
26
27

12.1 km
12.4 km
12.9 km

→ Erveweg
← Kloosterhoekweg
(zomerroute bij goede wegen)
→ Vossenweg (een onverharde zandweg brengt u na een brug
op Blankematerweg)

300 m
500 m
1 km

(winterroute bij natte wegen)
↑ Kloosterhoekweg en Bosweg vervolgen
→ Arkerstraat
→ Blankematerweg
28
29
30

13,9 km
15,4 km
17,7 km

31
32
33
34

18.6 km
20.4 km
29.1 km
29.3 km

35
36

29.4 km

→ Blankematerweg
→ Voor Middendijk verhard klompenpad langs Wetering
→ Bij viersprong fietspad richting watertoren Olst. Direct
rechts staat het vliegtuigmonument Royal Airforce.
← Erveweg volgen naar IJsseldijk
← IJsseldijk
→ Veerweg pont veer naar Wijhe
↑ oversteek Veerboot Marle/Wijhe
WIJHE
↑ Veerweg Wijhe
Einde bij parkeerplaats aan Loswal

Molen in Welsum
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1,5 km
2,3 km
900 m
1,8 km
8.7 km
200 m
100 m
400 m
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12-kernenroute Olst-Wijhe
Etappe 4: Wijhe-Elshof-Herxen-Wijhe.

Deze route is 32 km lang en verbindt de
plaatsen Wijhe, Elshof, Herxen en weer Wijhe.
U begint met een bezoek aan de oude kern van
Wijhe. Daarna fietst u langs het bos van het
landgoed de Gelder om vervolgens langs
kronkelwegen het dorpje Elshof te bereiken.
In de Elshof ziet u nog de oude molen, helaas
zonder wieken. In de vlindertuin achter het
buurthuis kunt u genieten van de tijdloze rust.
Langs een onverharde kronkelweg over
boerenerven bereikt u het kasteel ‘t Nijenhuis
met de beeldentuin van het museum de
Fundatie. Via uitgestrekte grasvlakten en door

13

een prachtig natuurgebied bereikt u Herxen. U
passeert daarbij aan de randen van Olst-Wijhe
in Windesheim het voormalige centrum van de
Moderne Devotie. Over een fietspad hoog op
de dijk waarop u hooguit een paar schapen
tegenkomt bereikt u Wijhe. Onderweg hebt u
een prachtig uitzicht over de IJssel.
Startpunt en eindpunt van de route is bij het
informatiebord aan de Loswal op de Veerweg
van de pont naar Heerde. Parkeergelegenheid
op de parkeerplaats aan de Loswal en de
Passantenhaven.

Numme
r op
kaart
1

Afgelegde
weg

Nieuwe richting

0,0 km

2
3
4
5
6

300 m
500 m
1,0 km
1,1 km
1,5 km

7
8
9
10
11

1,6 km
2,2 km
2,5 km
2,8 km
4,0 km

12
13

4,6 km
4,6 km

14

4,7 km

15
16

6,0 km
7,0 km

17
18
19
20

8,3 km
9,1 km
10,4 km
10,8 km

21
22
23
24

12,6 km
13,4 km
14,1 km
14,9 km

25
26
27
28
29

15,6 km
15,9 km
16,9 km
18,5 km
20,4 km

30
31
32
33

21,6 km
22,2 km
23,4 km
24,0 km

34

24,2 km

35

24,7 km

Provinciale weg oversteken bij rotonde volg Raalterweg richting
centrum Wijhe
← Molenbelt
↑ Langstraat
↗ Oranjelaan
→ Stationsweg
Bij parkeerplaats van het station spoorwegovergang voor
fietsers tussen de perrons gebruiken en aan andere zijde hekje
door! Naar fietspad langs spoorweg aan andere zijde.
↑ Fietspad langs spoorbaan volgen
← Spoorslag
← Fietspad langs Raalterweg
← Onder de Gelder
→ Onverharde weg zonder naam in!!!! Met aanduiding voor NS
wandelroute. (Direct links staat een electriciteitshuisje!)
← over fietsbrug
Na brug direct naar 10 m naar links en gelijk weer naar rechts
bij zorgboerderij Hamel het zandpad op. (bordje eigen weg!)
Vervolg het zandpad langs zorgboerderij Hamel; gaat over in
Daslever; weg gaat over boerenerf
← Lierderholthuisweg
→ Langeveldsloo (onverharde weg)
ELSHOF
← Elshofweg (= weg voor de Wetering!)
→ Hogeweg
← Stoombootweg (maakt op T-kruising bocht naar rechts!)
← Velnerweg (onverharde kronkelweg gaat over een boerenerf
met Rustpunt)
→ Bij T-splitsing!
↖ Schaarhoeksweg (volgen tot weg: ’t Nijenhuis)
← Fietspad langs ‘t Nijenhuis
↑ bij de parkeerplaats kasteel ’t Nijenhuis de weg verder
vervolgen naar brug over Wetering
← Wechterholt (na brug over Wetering)
→ Duisterendijk
↑ Bremmelerstraat
← Bij T-splitsing (Bremmelerstraat)
→ voor de brug over de Wetering Salland Weggetje in! (bij
fietsknooppunt 13)
↖ Fietspad op de dijk
← Bij Fietsbrug Wetering over (bij fietsknooppunt 10)
Fietspad Provinciale weg Zwolle Wijhe N- 337 volgen
← Dorpsstraat
WINDESHEIM
← bij T-splitsing en daarna gelijk →
Dorpsstraat in; over spoor gaat weg over in Windesheimerweg
← Bulderingsweg (rechts staat het vergulde hek van het huis
Windesheim)

Hoelang
te
volgen
300 m
200 m
500 m
600 m
400 m
100 m
600 m
300 m
300 m
1,2 km
600 m
50 m
50 m
1,3 km
1,0 km
1,3 km
800 m
1,3 km
400 m
1,8 km
800 m
700 m
800 m
700 m
300 m
1,0 km
1,6 km
1,9 km
1,2 km
600 m
1,2 km
600 m
200 m
500 m
2,3 km

36

27,0 km

37
38

27,2 km
28,9 km

39

31,2 km

38 A

28,9 km

39 A
40 A

31,2
31,6 km

HERXEN
↑ Herxen (doodlopende weg) dan Y-splitsing ↗ (moeilijk punt!,
volg Salland- en Hanzefietsroutes naar de IJssel)
↖ Fietspad over de dijk langs de IJssel
↗ Volg fietspad langs de IJssel door de uiterwaarde tot aan
Wijhe. (Pas op: dit kan slechts van 1 mei tot en met 1 november
i.v.b de vogeltrek. Voor alternatief zie winterroute.)
← einde fietspad bij parkeerplaats Loswal
WINTERROUTE langs de IJssel
← Steek provinciale weg N 337 over en daarna → (het Ahnem)
WIJHE
→ bij kruising en dan gelijk ← (Brabantse Wagen)
→ dijk op

200 m
1,7 km
2,3 km
300 m
2,3 km
400 m
700 m

Oude stadhuis en bibliotheek van Wijhe

Fietsroute:
“bezienswaardigheden rondom Raalte”

Routeomschrijving
Start ➔30➔37➔A ➔ 90 ➔ 91 ➔ B ➔ 48 ➔ 47 ➔ C
Start met de rug naar vakantiepark de Luttenberg en sla linksaf. Tweede
weg rechtsaf (Hellendoornseweg) richting knooppunt (knp) 30.
Voor een bezoek aan Ogink Asperges [A] richting knp 90. Na de ijsbaan
aan uw rechterhand voor fietstunnel rechtsaf het fietspad op
(Overkampsweg) tot bij Ogink. Na uw bezoek terugfietsen en rechtsaf
fietspad langs Overijssels Kanaal vervolgen richting knp 90.
D ➔ 1 ➔ 16 ➔ 24 ➔ E ➔ 25 ➔ F ➔ 25 ➔ 42 ➔ 17 ➔ 18
Na de Hammerhof [C] weg volgen richting knp 1. Bij de grote doorgaande
weg (N756) fietspad rechtsaf en eerste zandweg rechtsaf (Tolhuisweg)
naar Wijngaard De Landman [D]. Terugfietsen naar doorgaande weg
(N756) naar knp 1. Een bezoek aan kasteel Het Nijenhuis [E], met een
uitgebreide kunstcollectie en beeldentuin mag niet ontbreken op uw
fietstocht. Bij knp 25 fiets u richting knp 21. U komt dan langs
boerderijwinkel van Overesch [F]. Na uw bezoek aan de boerderijwinkel
fiets u terug naar knp 25.
18➔26➔G➔H➔27➔73➔53➔Eind
Bij knp 18 slaat u rechtsaf en vervolgt u de weg naar knp 26 en 27.
Onderweg komt u langs het Natuurlijk Huus [G] en de Flierefluiter [H]. Bij
knp 53 rijdt u richting knp 29. Op de rotonde in Luttenberg rechtsaf
(Bloemenbosweg). Einde weg linksaf (Heuvelweg). Aan de rechterkant ligt
verderop het vakantiepark.

