Twentse Tocht Noetselerberg Sprengenberg
Auteur: Truus Wijnen
Rondwandeling vanaf Nijverdal
Vanaf de rand van de bebouwde kom van Nijverdal wandel je zo de bossen van de
Sallandse Heuvelrug in. De inwoners van het dorp zijn er mee opgegroeid. Evenals met
de vele toeristen die de plaats met zijn omringende natuur nog steeds weten te
waarderen. De camping die je in de omgeving van het startpunt aantreft, is er al heel lang
gevestigd en altijd drukbezet. Niet vreemd want in de omgeving is het meer dan prachtig
wandelen en fietsen.
Routebeschrijving
In deze routebeschrijving komen de vermelde nummers overeen met de nummers op de
routekaart die gratis te downloaden is voor abonnees van Wandelzoekpagina. In de
beschrijving staat LA voor linksaf, RA voor rechtsaf en RD voor rechtdoor.
----Start: Loop vanaf de parkeerplaats naar de straat en ga LA, richting bos.
Na 60 m: op 4-sprong LA: Bergleidingweg.
Na 150 m: 1e bospad RA.
Na 800 m: negeer zijpaden, blijf almaar RD lopen tot eind van het pad. Passeer
afsluitboom en ga LA.
Na 130 m: 1e pad, bij ongelijke kruising, RA.
Na 190 m: negeer het 1e pad naar de Hexelse Heide naar rechts.
Na 600 m: en ga - nadat het pad langs jeneverbesstruiken is gegaan ? het dan 1e pad
RA naar de Hexelse Heide.
- (1)
- Na 120 m: op splitsing links aanhouden.
Na 350 m: ga aan eind van het gebied, thv een scherpe bocht naar rechts, LA en na
enkele meters al weer RA.
Na 600 m: dit pad volgen tot brede zandweg met fietspad, deze oversteken en pad RD
vervolgen.
- (2)
- Na 450 m: aan eind van het pad LA en direct weer RA.
Na 850 m: dit pad gaat met een bocht naar links waarna het uitkomt op een brede
zandweg met fietspad, hier RA.
Na 50 m: 1e pad LA.
Na 700 m: einde weg RA en direct LA.
Na 325 m: pad met bochten volgen tot het uitkomt op breder zandpad, hier RA.
Na 450 m: asfaltweg oversteken en pad RD vervolgen.
- (3)
- Volg vanaf nu dit dalende hoofdpad tot het
Na 725 m: uitkomt bij splitsing van paden bij gele bordjes van de Sprengenberg. Hier
links aanhouden.
Na 350 m: negeer het 1e pad naar links richting asfaltweg.
Na 225 m: blijf ook bij het volgende pad naar links - bij een bankje - RD lopen.
Na 580 m: negeer 1e pad naar rechts en ga het daarna volgende pad RA: bij geel bordje.
Negeer vervolgens zijpaden en blijf het pad volgen over heidegebied.
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Na 1000 m: na een bocht naar links en het kruisen van een mountainbikepad komt het
pad uiteindelijk uit op een splitsing met breder pad, hier rechts aanhouden en vervolgens
op de zandweg met fietspad RA: routepaaltje M18.
- (4)
- Na 575 m: negeer 1e pad RA dat de heide op gaat en ga verderop voorbij een bankje
aan je linkerhand bij splitsing schuin rechtsaf: pad tussen bomenrijen door.
Na 450 m: aan het eind ? met voor je een afsluitboom ? rechtsaf op het brede pad.
Na 90 m: het eerste pad LA
Na 400 m ter hoogte van een bankje de route naar rechts blijven volgen en even daarna
het pad naar rechts negeren en rechtdoor blijven lopen: bij bordje MTB-route. Let op, je
deelt dit pad met mountainbikers.
Na 25 m: al snel ga je dan weer op een 4-sprong linksaf. Negeer bospaden naar rechts,
passeer houten afsluitboom en blijf breed zandpad volgen. Aan de linkerzijde (verscholen
tussen het groen) Kasteel Palthe en rechts zie je op een gegeven moment het badhuisje
bij een vml zwempoel van Landgoed Sprengenberg. Blijf vervolgens nog steeds
rechtdoor lopen op het brede zandpad.
Na 800 m: loop door tot pal voor de ingang van de horeca-boerderij (Herberg De Pas).
Ga nu RA: bij fietsknooppunt F56.
- (5)
- Na 100 m: negeer thv fietsknooppunt F74 het pad naar links: Oude Deventerweg en ga
even daarna (net voor het bord 'verboden voor auto's) RA langs houten afsluitboom.
Loop RD richting het gele bord van Natuurmonumenten en loop hier het smalle pad op.
Na 175 m: op breed zandpad met fietspad LA.
Na 300 m: op 4-sprong RA: Bergweg Haarle.
Na 300 m: negeer 1e zandpad/mountainbikepad naar links bij oranje bordje: Sallandse
Heuvelrug.
Na 100 m: het daarna volgende zandpad LA gaan.
Na 525 m: negeer paden naar links en ga op de 4-sprong RA.
Na 270 m: op schuine 3-sprong bij routepaaltje F77 LA.
- (6)
- Na 380 m: loop ter hoogte van bankje RD. Bij F79.
Na 470 m: ga nadat het pad met bocht naar links is gegaan op volgende 4-sprong RA.
Na 420 m: het 1e pad, bij routepaaltje F80, RA. Licht stijgend pad.
Na 400 m: pad gaat met scherpe bocht naar links.
Na 530 m: negeer het 1e pad naar links (bij F83) en ga op T-splitsing LA (bij bankje).
Na 180 m: op 4-sprong bij bankje RA.
Na 200 m: 1e pad naar links negeren en
Na 280 m: op 5-sprong (F86) bij bankje RD: is 2e pad van rechts.
Na 80 m: op 4-sprong (G79) RA, smaller pad.
Na 100 m: loop naar asfaltweg en steek deze over. Het licht dalende zandpad RD blijven
volgen.
- (7)
- Na 550 m: passeer slagboom, een paar meter RD lopen en op zandweg RA gaan.
Na 330 m: 1e weg LA: Rietslenke.
Na 320 m: negeer zijpaden en blijf breder zandpad volgen. Op splitsing van paden rechts
aan blijven houden, richting bebouwde kom.
Na 420 m: neem net voor plaatsnaambordje Nijverdal het pad naar rechts.
Na 100 m: ga het schelpenpad naar links op, tussen bungalows door.
Na 70 m: op klinkerweg links aanhouden tot asfaltweg, hier RA.
Na 300 m: aankomst bij startpunt van de route.

Praktische informatie
Start- en eindpunt van de route
Parkeerplaats ter hoogte van Holterweg 105, 7441 DE Nijverdal.
Lengte van de wandeling
19 km
Horeca
Diverse gelegenheden in Nijverdal. Tegenover startplaats: Bistro de Oale Ste op terrein
camping de Noetselerberg. 's Zomers geopend vanaf 12 uur.
Halverwege de route Herberg De Pas (Di & Wo: 10. -16.00 uur Do t/m Ma: 9.30 ? 16.00
uur.
Openbaar vervoer
Vanaf treinstation Nijverdal de bus naar Rijssen nemen en uitstappen bij bushalte
Helmerink, vanaf daar naar startpunt lopen (500 m) of pak de buurtbus naar Raalte,
uitstappen in Haarle: bushalte Molenweg. Als je de Molenweg vervolgt kun je de route
beginnen bij punt 5 in de route.
Achtergrondinformatie
Tijdens deze wandeling maak je een rondje over de Sallandse Heuvelrug die is ontstaan
in de voorlaatste ijstijd. De noordelijke helft van ons land was toen bedekt met een dikke
ijslaag die voor opstuwing zorgde. Na het terugtrekken van de ijskap bleven de
stuwwallen over. Al wandelend doorkruis je verschillende gebieden met namen als de
Noetselerberg, de Hexelse Heide, de kleine en de grote Koningsbelt, Sprengenberg en
Haarlerberg. Allemaal gebieden in het Nationale Park de Sallandse Heuvelrug dat
daardoor zowel letterlijk als figuurlijk meerdere hoogtepunten kent. Terwijl de diverse
bergen in het gebied voor de letterlijke hoogtepunten zorgen - met als topper de grote
Koningsbelt die wel zo'n 75 meter hoogte bereikt - zorgen de prachtige jeneverbesvelden, adembenemende uitzichten en het verrassende Kasteel Sprengenberg voor de
figuurlijke hoogtepunten. De kans dat je een korhoen ziet - de vogel waardoor het park zo
bekend is geworden - is erg klein, maar wie weet, ben je één van de
gelukkigen...Halverwege de wandeling bereik je de dorpsgrens van Haarle. Je hebt dan
inmiddels door de bomen heen de witte toren van het Kasteel Sprengenberg zien
opdoemen. In de volksmond wordt het Kasteel Palthe genoemd naar de vroegere
eigenaren en bewoners van het bijzondere landhuis. Tijdens het tweede deel van de
wandeling loop je een groot gedeelte door opener gebied. Omdat je ondertussen op de
top van de Haarlerberg loopt, heb je een prachtig uitzicht over de heidevelden. Via het
smeltwaterdal de Rietslenk daal je dan weer af richting Nijverdal.

Deze wandelroute is één van de wandelingen uit de wandelgids 'Twaalf
TwentseTochten' van auteur Truus Wijnen. Van deze gids is in januari 2017 de 2e,
herziene druk op de markt gekomen. Deze wandelgids is uitgegeven bij uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig en te bestellen op www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

