Wandelsporen Holten - Nijverdal
Auteur: Marycke Naber
Sallandse Heuvelrug
Deze prachtige wandeling (mooier dan de voormalige NS-wandeling) loopt door het
Nationaal Park Sallandse Heuvelrug, met successievelijk de Holterberg, landgoed De
Noetselerberg en de Nijverdalse Berg. 90% onverhard! Wandelsporen is een serie
wandelingen van station naar station. Deze zijn gebaseerd op diverse wandelgidsen van
Marycke Naber, zoals Wandelsporen rond Zwolle en wijde omgeving, het Geert
Grootepad (uitverkocht, wel verschenen 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 die Marycke heeft
georganiseerd voor de Wandelpool (wandelpool.nl).
Routebeschrijving
Start: Station Holten. Afstand 17 km, bushalte na 15 km
NB Raadpleeg de openingstijden van horeca en bezienswaardigheden en de
dienstregeling van de bus.
Langs het eerste deel van de route staan kubusjes van het Wereldtijdpad.
- Steek vanaf het station het spoor over, loop door de voetgangerssluis en RD over het
asfaltpad met tegelpad.
- Ga RA over het halfverharde pad naar het kunstwerk/uitkijkpunt De Beuk van MarcelWim van Dongen, daar LA en verder over het tegelpad.
- Loop RD. De klinkerweg gaat over in een halfverharde weg. Loop bij paddenstoel 21751
RD over de zandweg met fietspad, langs kunstwerk/uitkijkpunt Het Bos.
1. Blijf bij de Forthaarsweg RD lopen over de zandweg met fietspad. Ga bij de richtingwijzer
van LAW's LA, Marskramerpad, langs Buitengewoon Holten.
- Steek de Holterbergweg over (links Natuurmuseum Holterberg) en loop RD over het
klinkerpad.
- Houd rechts aan, ga op de parkeerplaats LA en meteen RA en RD over het klinkerpad
tussen de huisjes.
- Loop na de pergola RD (wandelpijlen), over het onverharde pad langs de asfaltweg. Ga
in de bocht naar rechts RA, Heksenweg.
De Sallandse Heuvelrug is een stuwwal, die zo'n 150.000 jaar geleden is ontstaan in de
voorlaatste ijstijd, het Saalien. Het ijs, dat toen tot dit deel van Nederland oprukte, heeft
rivierafzettingen, onder meer van de Rijn, opgestuwd.
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2. Pad naar links negeren, volg de zandweg met een bocht naar links. Fietspad naar rechts
negeren, loop op de kruising RD, ga vlak voor de bocht naar links RA.
- Volg het smalle pad over de hei. Ga na trap op en af door een smeltwaterdal het 1e pad
RA omhoog.
3. Ga aan het eind schuin LA omhoog over het brede bospad, dan het 1e pad (bij keuzepunt
M44) LA.
- Verderop loopt het pad langs de hei. Ga aan het eind RA over de zandweg omhoog.
Steek de asfaltweg over en loop RD over de zandweg, Vossenweg.
Het 1e pad naar rechts leidt naar de dagcamping van Staatsbosbeheer, met
picknicktafels en (in het seizoen) toiletten.
- Steek het asfaltfietspad over en ga LA over de zandweg. Loop bij de 5-sprong RD langs
het fietspad. Waar dat naar rechts buigt (links ervan een picknicktafel) loop je RD naar
beneden.
4. Loop op de kruising RD. Steek fietspad en zandweg over en blijf RD lopen, de Holterberg
op, naar het uitzichtpunt met oriëntatietafel, bankjes en picknicktafel.
- Ga RA met de schuilhut aan je rechterhand, ga bij de driesprong LA. Volg het brede pad
tot het eind, ga daar LA.
- De zandweg gaat over in een stukje klinkerweg, daarna halfverharde weg. Blijf RD
lopen, langs een afsluitboom. Houd rechts aan.
5. Ga aan het eind RA over de halfverharde weg met eiken. Ga ca. 50 m voor de bocht naar
rechts LA (wit-rood markering).
- Ga aan het eind RA en meteen LA naar beneden. Na de afsluitboom ga je RA over de
zandweg met fietspad.
6. Ga al gauw het 1e karrenspoor LA, 'Opengesteld Landgoed De Noetselenberg'. Het pad
maakt een haakse bocht naar rechts. Ga aan het eind LA over de zandweg.
7. Blijf op de hei bij de schuine kruising RD lopen, ga bij de volgende kruising LA. Pad naar
rechts negeren, ga aan het eind (G91) RA.
8. Ga het 1e pad LA, houd bij de Y-splitsing (G89) rechts aan, ga bij de volgende Y-splitsing
(G88) schuin LA.
- Loop op de kruising RD. Ga na het smalle slingerpad op een recht stuk het 2e pad (bij
wandelpijlen) LA, weer een smal slingerpad.
9. Houd rechts aan (links loopt een trap naar beneden). Ga aan het eind (G84) LA over het
brede pad. Links heb je een mooi zicht op de hei. Het pad gaat over in een klinkerpad.
- Loop op de kruising RD over het asfaltpad, langs een schuilhut. Steek de asfaltweg over
en loop RD over het halfverharde pad.
- Ga direct na het uitkijkpunt (G81) LA steil omlaag over het smalle pad, aan het eind RA.
Loop op de schuine kruising RD (F86) RD.
10. Blijf ook op de volgende kruisingen (F88 en F98) RD lopen, na de laatste langs een
beukenbos. Op de volgende kruising ga je scherp RA langs het beukenbos.

- Volg de halfverharde weg met een bocht naar links, ga op de 2e kruising LA omlaag. Ga
het 1e pad schuin RA, houd rechts aan langs de houten eekhoorntjes.
- Ga aan het eind schuin RA over het tegelpad. Steek de weg over en volg het betonpad
met een bocht naar links. Ga aan het eind RA (links aan de weg is de bushalte).
- Steek het asfaltfietspad over en ga op het plein voor de ingang van het Buitencentrum
Sallandse Heuvelrug RA over het halfverharde pad.
- Ga het 1e pad RA, langs de analemmatische zonnewijzer (zie het informatiebord) aan je
rechterhand.
- Na het speeltunneltje ga je LA. Houd vlak daarna en verderop rechts aan en loop RD
langs een plaquette van de Planetenpad App, ga aan het eind schuin LA.
11. Het bospad gaat over in een halfverharde weg. Ga aan het eind LA over de klinkerweg
(Bonteweg), dan de 1e straat RA, Spijkerweg.
12. Aan het eind ga je RA, Smidsweg, dan de 1e straat LA, Groen van Prinstererstraat. Loop
RD over het voetgangersgebied, op het kruispunt RD, Willem Alexanderstraat.
- Ga op het Henri Dunantplein LA, steek de weg over en ga RA over het voetpad langs de
horeca.
- Ga de 1e weg LA, Parkeerterrein Grotestraat-Noord, ga het 1e straatje RA en houd
rechts aan naar het station.

Praktische informatie
Voornamelijk bos en hei, 90% onverhard
Kijken
Natuurmuseum Holterberg, diorama's met meer dan 1000 dieren, Holterbergweg 12,
Holten, 0548 361 979, museumholterberg.nl
Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281, Nijverdal, 0548-612711,
staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/salland/buitencentrum
Eten en drinken
Grand Café De Biester, Stationsstraat 10, Holten, 0548 361 375, grandcafedebiester.nl
Buitengewoon Holten, Holterbergweg 11A, Holten, 0548 366 220, buitengewoonholten.nl
Hotel-gasterij 't Losse Hoes, Holterbergweg 14, Holten, 0548 363 333, hetlossehoes.nl
Restaurant Buitengewoon Lekker in Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, Grotestraat
281, Nijverdal, 06 24935125, buitengewoonlekker.com
Diverse horecagelegenheden in Nijverdal, o.a.
Grand Café Toi Toi, Willem Alexanderstraat 9a, Nijverdal, 0548 624 131,
grandcafetoitoi.nl Lunchroom Délifrance Nijverdal, Henri Dunantplein 15, Nijverdal, 0548
546 525, delifrance-nijverdal.nl
Grieks restaurant Kreta, Grotestraat 91, Nijverdal, 0548 610 091, kreta-nijverdal.nl
Eetcafé Gulle Goedzak, Grotestraat 168, Nijverdal, 0548 546 048, gullegoedzak.nl
Lunchroom De Harlekijn, Grotestraat 152, Nijverdal, 0548 610 175,
lunchroomdeharlekijn.nl
Overnachten
B&B Holten, Dorpsstraat 47, Holten, 06 42896221, bbholten.nl
Hotel-restaurant Hoog Holten, Forthaarsweg 7, Holten, 0548 361 306, hoogholten.nl
Hotel-restaurant 't Losse Hoes, zie bij 'Eten en drinken'

Openbaar vervoer
Buurtbus 513 Raalte-Nijverdal, halte Nijverdal Buitencentrum

Routebeschrijving, topografische kaart en GPS-track van deze wandeling vind je op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/wandelsporen-holten--nijverdal/18321/. 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.

