Wandelsporen Raalte - Heino
Auteur: Marycke Naber
Kanaal, bos, drie landgoederen
De wandeling loopt ruim vijf kilometer langs het Overijssels Kanaal, daarna door bos,
onder meer over landgoederen 't Reelaer en Vlaminckhorst, naar het dorp Heino. Tot slot
via landgoed 't Rozendael naar station Heino. 60% onverhard.
Wandelsporen is gebaseerd op diverse wandelgidsen van Marycke Naber, zoals
'Wandelsporen rond Zwolle en wijde omgeving', het 'Geert Grootepad' (uitverkocht, wel
gepubliceerd op naberpaden.nl) en 'De mooiste landgoedwandelingen in Salland' (en de
Achterhoek). Daarnaast op delen van het Twentse Kapelletjespad (ook te vinden op
naberpaden.nl) en op wandelingen van station naar station die Marycke heeft
georganiseerd voor de Wandelpool (wandelpool.nl).
Routebeschrijving
Start: station Raalte, afstand 17,5 km
NB Raadpleeg de openingstijden van de horeca!
- Ga vanaf de uitgang van het perron LA langs cafetaria Food & Go, daarna schuin LA
langs het fietspad. Volg dit met een bocht naar links over het spoor.
1. Steek na de tunnel onder de provinciale weg de Burgemeester Zuidwijklaan over en ga
daarna RA. Loop RD bij de voorrangskruising, houd voor het plein rechts aan.
- Ga in de bocht naar links RA en vlak na de brug LA over het smalle pad. Loop na de
houten brug RD over het klinkerpad.
2. Ga aan het eind daarvan LA en de 1e weg RA, Buizerd (fietspad naar rechts negeren).
De weg gaat over in een fietspad langs het water.
Je loopt langs het Overijssels Kanaal. Rond 1850 werd de Overijsselsche Kanalisatie
Maatschappij (O.K.M.) opgericht. Deze kreeg de concessie om een aantal kanalen te
graven in Overijssel. Het eerste kanaal, gegraven in 1855, is het Overijssels Kanaal van
Zwolle via Lemelerveld en Vroomshoop naar Almelo. Het zijkanaal Lemelerveld-RaalteDeventer werd in 1858 geopend. Het traject Lemelerveld-Raalte werd in 1964 gesloten
voor de scheepvaart, dat van Raalte naar Deventer in 1988.
- Waar het fietspad ophoudt blijf je RD langs het water lopen, Wolthaarsdijk W.Z. Na de
bocht naar rechts bevindt zich links ijssalon Rosahoeve (ca. 300 m van het fietspad).
- Ga na de volgende bocht naar rechts RA over de Hagbrug en meteen LA over het
karrenspoor, Wolthaarsdijk O.Z.
3. Ga LA over de volgende brug (Crismansbrug) en meteen RA, Wolthaarsdijk W.Z. Bij de
voorrangsweg ga je LA en meteen RA, Wolthaarsdijk W.Z.
4. Aan het eind van de zandweg met fietspad ga je LA. Houd links aan over de asfaltweg,
Krieghuisweg.
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- Na een kleine kilometer bevindt zich rechts (in het seizoen) restaurant bij ONS op
camping Krieghuisbelten.
5. Loop in de bocht naar links RD over het karrenspoor resp. bospad. Ga aan het eind
scherp LA over de klinkerweg, even later RA over het smalle pad langs het weiland.
6. Houd aan het begin van het bos links aan door het klaphek en over het bospad. Ga aan
het eind van het bos LA langs het weiland.
- Steek de asfaltweg over en loop RD over het brede bospad. Houd even later bij de Ysplitsing links aan.
- Ga bij het bordje 'Verboden toegang' RA. Pad naar rechts negeren. Ga na de bocht
naar links (rechts een voetbalveld) het 1e pad LA.
7. Pad naar rechts negeren, ga daarna het 1e smalle pad RA. Volg voorlopig de blauwe
pijlen. Ga bovenaan LA naar beneden.
- Houd bij de T-splitsing rechts, even later links aan. Je loopt over een voormalige
stuifdijk, oftewel stickenbelt op z'n Sallands, evenwijdig aan het weiland.
Op het voormalige zandverstuivingsgebied zijn in de tweede helft van de 19e eeuw
naaldbossen aangeplant. Daarnaast hebben de boeren deze stuifdijk aangelegd, omdat
het zand een bedreiging vormde voor hun land. Door gesnoeide takken te planten waar
het stuifzand tegenaan woei, en daar bovenop steeds weer nieuwe takken te planten
werd de wal steeds hoger.
8. Loop bij een kruisend toegangspad van een boerderij RD. Pad naar rechts negeren. Ga
bij een T-splitsing (links een bordje 'geen toegang') RA de trap af, daarna het 1e pad LA.
- Houd bij de Y-splitsing links aan. Na een bocht naar rechts ga je bij een kruising LA.
Pad schuin naar links negeren.
9. Steek aan het eind van het pad de Hogenbroeksweg / Berkendijkdwarsweg over en ga
schuin RA langs de afsluitboom. Even later staat rechts een picknicktafel.
- Loop bij de viersprong RD langs een afsluitboom ('opengesteld'). Je betreedt landgoed
't Reelaer.
't Reelaer werd voor het eerst genoemd in 1430 als een erfpachtgoed van de bisschop
van Utrecht en later van de Staten van Overijssel. In de daaropvolgende eeuwen
behoorde het toe aan verschillende adellijke families, waaronder Van Ittersum en De
Vidal. De oorspronkelijke havezate is in de jaren 10 van de 19e eeuw afgebroken. De
beukenlanen zijn in de 19e eeuw aangelegd door G.J.G. de Vidal de Saint Germain, die
lange tijd burgemeester van Heino was. Sinds 1911 is 't Reelaer in handen van de familie
Van Welderen, die de naam van baron Rengers draagt.
- Waar het pad een bijna haakse bocht naar links maakt ga je schuin RA. Zijpaden
negeren, ga bij de kruising RA over de beukenlaan, later eikenlaan.
- Na de afsluitboom is het een halfverharde beukenlaan, vlak voor de bocht naar rechts
een asfaltweg (Vidal de St. Germainweg).
10. Steek de voorrangsweg over en loop RD over het fietspad. Ga na de fietstunnel bijna
bovenaan schuin RA, een smal pad over het talud en RD over de zandweg.

- Paden langs de kruisende wetering negeren, ga direct daarna RA langs de afsluitboom,
een eikenlaan.
11. Ga voor de afsluitboom met bordje 'GEEN TOEGANG' RA, aan het eind LA, over
vlonders over greppels. Links zie je spieker De Vlaminckhorst.
In 1444 werd erve en goed 'Nyelant met de Vlemynchorst' voor het eerst vermeld. Op de
plaats van de boerderij stond een ouder gebouw uit 1723, dat aan de zijkant een
uitgebouwde jachtkamer had. Die werd gebruikt bij jachtpartijen en als zomerverblijf op
het kleine maar fraai aangelegde landgoed. De huidige boerderij is rond 1858 gebouwd,
met ernaast een apart zomerverblijf.
- Ga aan het eind van het kronkelpad schuin LA, een asfaltweg, waarmee je het dorp
Heino binnenloopt.
Heino is ontstaan uit de buurtschap Ter Heyne en wordt voor het eerst genoemd in 1236,
in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. Van een echt dorp is sprake sinds de 17e
eeuw. Heino was lange tijd een agrarisch dorp. Dat veranderde met de komst van een
zuivelfabriek en een coöperatie aan het begin van de 20e eeuw. De echte ontwikkeling van
Heino begon na de Tweede Wereldoorlog.
- De weg gaat over in een klinkerstraat. Ga aan het eind LA, Vlaminckhorstweg, aan het
eind daarvan RA, langs de RK kerk.
De neogotische Onze Lieve Vrouw Tenhemelopnemingkerk dateert uit 1924. Tijdens de
bevrijding van Heino op 12 april 1945 werd de kerk zwaar beschadigd, maar na de oorlog
hersteld. De in 1943 door de Duitsers geroofde klokken 'Theresia, Henricus en Maria'
werden vervangen en in 1949 in de toren gehangen. De kerk is dagelijks tot 17.00 open.
Rechts is een Mariakapel (knop 'Open'), vanwaar je een blik kunt werpen in de kerk.
- Loop RD naar het Marktplein. Ga vóór de hervormde kerk schuin RA. Loop om de kerk
heen. Links staat de 'leugenpomp'.
Daarvan wordt gezegd dat deze geen water geeft aan iemand met een slecht geweten.
De kerk, gewijd aan St. Nicolaas, stamt oorspronkelijk uit ca. 1400. Na de Reformatie is
de kerk in gebruik genomen door de protestanten en in 1867 vervangen door de huidige
waterstaatskerk. Alleen de oorspronkelijke toren is blijven staan, waarin zich een
stiltekapel bevindt. Deze is dagelijks overdag geopend.
- Ga aan het eind van de weg LA, Canadastraat en meteen RA. Op het 12 aprilplein staat
een informatiebord van de Liberationroute over het gijzelaarsdrama in Heino.
- Loop langs de rechterkant van de voormalige korenmaalderij uit 1919 met het opschrift
COÖP LANDBOUWVERENIGING 'HEINO'.
- Ga aan het eind van het gebouw LA door kruidentuin Allegaardje, bij het fietspad schuin
RA, aan het eind van het tegelpad RD over de klinkerweg.
12. Loop in de bocht naar links RD over het voetpad links van huisnr. 22, door de
voetgangerssluis en aan het eind RA, een asfaltpad.
- Ga het 1e tegelpad LA (Linde), aan het eind RA over het gras langs het water. Ga na de
bocht naar links bij het speeltuintje RA, bij de klinkerstraat LA, Prunus.

- Ga bij de asfaltstraat RA en meteen LA, Lijsterbes. Ga bij de volgende asfaltstraat RA,
in de bocht naar rechts LA, Woolthuisweg.
- Steek de Bendijksweg over en loop RD over de halfverharde weg. Ga bij de vijfsprong
RA, langs het weiland en door het naaldbos.
Je bevindt je op landgoed 't Rozendael. Volgens de eerste vermelding van boerenerf 't
Rosendal in 1394 was het een pachtboerderij van de havezate Bredenhorst.
Tegenwoordig is landgoed 't Rozendael met 30 erven 500 hectare groot. De luiken van
de boerderijen en dienstwoningen hebben rood-witte schuinbalken, de kleuren van de
adellijke familie Van Ittersum, de huidige bewoners.
- Ga na de bocht naar links bij de kruising RA, aan het eind van het laantje LA over het
tegelpad. Steek aan het eind de weg over en loop RD naar het station.

Praktische informatie
Deels onverharde paden langs het Overijssels Kanaal, bos, centrum Heino
Eten en drinken
Cafetaria Food & Go, Stationsplein 1, Raalte, 0572-363811, foodengo.nl. Open: alleen op
vr. v.a. 11.00
Lunchroom Bakker Jorink, Varkensmarkt 1, Raalte, 0572-351354, jorink.echtebakker.nl
Hotel-restaurant De Zwaan, zie bij 'Overnachten'
Snackbar @ The Corner, Kwartel 12, Raalte, 0572-363425, snackbarthecorner-raalte.nl.
Open: wo t/m zo v.a. 11.30
IJssalon (ook koffie en thee) Rosahoeve, Waalweg 2, Raalte, 0572-351284, 06
30743391, rosahoeve.nl
Restaurant bij ONS, in het kampeerseizoen op camping Krieghuisbelten, Krieghuisweg
19, Raalte, 0572-371917, restaurantkrieghuusbelten.nl. Melden bij de receptie. Als je zegt
dat je alleen iets wilt eten of drinken, hoef je geen entree te betalen.
Café / brasserie Bij Ne9en, Canadastraat 9, Heino, 0572-391302, bijnegen.nl
Buuffie's Proeflokaal, Marktplein 4, Heino, 0572-395766, buuffie.nl
Eetcafé Marktzicht, Dorpsstraat 15, Heino, 0572-366078, eetcafemarktzicht.nl
Overnachten
Hotel-restaurant De Zwaan, Kerkstraat 2, Raalte, 0572-363738, hoteldezwaan.com
Pension / B&B Salouwe, Canadastraat 78, Heino, 0572-393779, salouwe.nl
B&B Klein Bendijck, Bendijksweg 36, Heino, 0572-392899, kleinbendijck.nl

Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gps-track te vinden op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/wandelsporen-raalte--heino/18099/. Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina.

In 'De mooiste landgoedwandelingen Salland' beschrijft Marycke Naber 12
rondwandelingen van 10 tot 15 km over 28 landgoederen in het afwisselende Salland,
van Ommen tot Diepenveen en de Sallandse Heuvelrug. Naast recente foto’s van natuur
en cultureel erfgoed bevat de wandelgids historische afbeeldingen van de meeste
landhuizen. Tevens heeft Marycke per route bewoners ofwel beheerders van een
landgoed geïnterviewd. De gids is te zien en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

