NS Stationswandeling Holten

Het Mijmerpad
Bos- en heidewandeling vanaf station Holten
Het Mijmerpad is vernoemd naar Ina en haar
wandelvriendinnen. Ina heeft de naam van deze
wandelroute mogen bedenken omdat zij heeft
deelgenomen aan een wandelactie van NS. De naam,
het Mijmerpad, komt van de voorletters van Ina en haar
wandelvriendinnen. Daarnaast mijmeren de dames
heel wat af met elkaar tijdens het wandelen!Nadat je de
trein bent uitgestapt begin je gelijk aan een flinke tippel
over de bosrijke Holterberg en Noetselerberg. Het
eerste deel van de route wandel je over wat lange
rechte boswegen; kun je lekker al mijmerend je hoofd
leeglopen.Daarna gaan het landschap en de route
meer van je aandacht vragen. Over prachtige

Meer gratis wandelroutes vind je op
www.ns.nl/reisjefit

19 km
door de
natuur
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wandelpaden kuier je een flink stuk over de grote stille heide van Nationaal Park de
Sallandse Heuvelrug. Na dit deel heb je ruim de helft van de route erop zitten en volgt
een zeer afwisselend traject door bossen en langs bosranden. Je gaat bergen op en af,
onderweg geniet je van de spectaculaire uitzichten over de Sallandse heuvels. Je
wandelt dwars door een puur natuurgebied, daarom dat je alleen bijna aan het einde
langs enkele horecagelegenheden komt. Na je wandeling kun je nog even het gezellige
centrum van Holten bezoeken, dat is niet ver vanaf het station.

Start: Station Holten
Eind: Station Holten
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Aw/p12345 = ANWB wegwijzer/paddenstoel 12345
Kijk ter orientatie regelmatig op het kaartje!
Routebeschrijving: Bart van der Schagt
Uitgave: NS mei 2019 / versie 10-03-2021

bomenweg zie bij de Y-splitsing links een straatnaampaal met oranje
bordje Keuzepunt M57. Deze route is uitgezet op basis van een
wandelnetwerk: je loopt van keuzepunt naar keuzepunt, daartussen volg
je vaak de paden met een gekleurd pijltje. Hier, bij M57, schuin RA, volg
paars (Enkweg). Na ruim 600m op schuine kruising bij M58 RD, volg
paars (Nijverdalseweg). Op de volgende kruising bij M59 LA, volg paars
(Eekhoornweg). Op de driesprong met M36 RD, volg paars
(Eekhoornweg). Iets verderop bij M60 RD, volg geel (iets verderop zie je
links de ingang naar de Canadese Begraafplaats, kun je bezoeken). Blijf
daarna deze bosweg volgen, volg wit/rood en geel, de bosweg gaat
langzaam omhoog.
2.

Na 1½ km op kruising bij M61 RD, volg wit/rood (Eeikhoornweg).
Na 700m aan einde op bosweg met fietspad RA, volg wit/rood. Na
ruim 1km op ruime kruising met ANWB paddenstoel 22269 LA, hier volg
je geen kleur (Sprokkelweg), gelijk rechts zie je een picknickbank. Blijf
deze bosweg met fietspad een flink stuk volgen, negeer onderweg
zijpaden en ga op een enkele kruising RD. Na ruim 1½ km passeer je
ANWB paddenstoel 20506, blijf hier RD gaan, volg rood. 200m daarna
bij de bosrand en M32 LA, hier zie je geen kleur, wel een bruin SBBbord. Na bijna 500m aan einde van dit pad RA, heidepad, volg blauw.
Spoedig loop je over de grote stille heide, blijf blauw volgen. Na bijna
1km op kruising bij G95 LA, volg blauw, heidezandweg. Blijf weg volgen,
onderweg bij G93 RD, volg geel. Na 700m aan einde bij G91 LA, volg
paars (staat aan rechterkant van paaltje, blijf heidepad flink stuk volgen.
3.

Ook al begint de route aan de achterkant van het station, loop toch even
naar de voorkant want daar is een gezellige brasserie met een fraai
overdekt terras.
1

Verlaat het station aan de achterkant via het overwegje en het
zigzaghekje, direct daarna op kruising met fietspad RD,
asfaltwegje. Blijf RD gaan, volg de bomenrijke landweg. Kort na die
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Na ruim 1½ km aan einde op bosrandweg met fietspad bij M29 LA,
volg wit/rood van Pieterpad. Na 300m (daar maakt het fietspad een
knikje) RA bos in, volg wit/rood, blijf dit (verderop 'golvende') brede pad
een flink stuk volgen. Na 700m aan einde RA, volg wit/rood, en gelijk!
LA, wit/rood ontbreek (nog). Verderop loopt pad met wat bochtjes langs
en door hoog naaldbos. Dat naaldbos uitkomend aan einde RA, volg
wit/rood. Na 400m op driesprong (daar zie je voor je een slagboom en
weg) wat scherp LA, volg wit/rood. Pad maakt verderop een enkele
bocht, blijf wit/rood volgen, pad gaat berg op en af, boven ziet u
slagboom en bruin SBB-bord. Vanaf dat punt 300m RD blijven gaan en
daarna goed opletten dat je er niet aan voorbij loopt: bij paaltje met
wit/rood Pieterpad RA.
4.

De bosrand uitkomend geniet je van een prachtig uitzicht over de
Sallandse heuvels. Ga daar niet op het smalle paadje haaks
linksaf, maar volg de wat ruime linkerbocht! Op de driesprong bij M27
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RA, volg wit/rood, spoedig zie je links een schuilabri met daarin banken.
Op het kijkplateau, met ook banken, naar links het dalende paadje
volgen. Na de afdaling op kruising met bosweg en asfaltfietspad RD,
bospad met bruin SBB-bordje, een kleur zie je hier niet. Op de volgende
kruising RA, volg geel oranje. Na 200m op kruising met M28 LA, volg
oranje. Na 500m aan einde bij M50 RA, volg groen.
5.

Op kruising met asfaltweg RD, volg groen (Panoramaweg). Na
200m bij M49 LA, volg groen, pad met bruin SBB-bord. Je volgt nu
een deel van het 'Wereldtijdpad'; onderweg zie je hier en daar draaibare
kubusjes met daarop lezenswaardige feiten. Aan einde van bochtige pad
bij M44 LA, volg wit/rood en wit/paars. Wat verderop bij ruiterknooppunt
18 RA, volg rood, en na de rechterbocht RD, volg rood. Na bijna 600m
bij ruiterpaaltje 20 ook RD, volg rood, brede zandweg. Bij M45 ook RD
blijven gaan, volg wit met grijs randje. Na afdaling bij M46 op weg LA,
volg groen, aan de rechterkant van de weg is een wandelpad. Op dat
wandelpad lopend aan einde daarvan RD, volg groen, klinkerpaadje
tussendoor huizen. Daarna RD gaand de gekleurde pijltjes volgen naar
de wegkruising met M90.
6.

Op deze kruising zie je op de hoek een paviljoen, hier naar rechts
is een groot pannenkoekenhuis, een restaurant en een
natuurmuseum. Op deze kruising met M90 ga je nu of straks (vanuit je
looprichting) RD, volg groen. Kort daarna op kruising bij M55 RA, volg
bosweg of fietspad, komen verderop bij elkaar, volg blauw. Op kruising
bij M56 RD, volg wit/rood van Pieterpad. Het bos uitlopend bij M57 RD,
volg de bomenrijke landweg van de heenweg naar de achterkant van het
station. Wil je nog even het gezellige centrum van Holten in, dan vanaf
de voorkant van het station RD en bij een rotonde LA.
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