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EENVOUDIG OP WEG MET 

SALLAND.WANDELWEB.NL

1 Ga naar salland.wandelweb.nl

2 Kies een route

3 Trek je wandelschoenen aan 

17 KM RONDOM HEETEN

Heerlijk wandelen in Salland!

© 2016 salland.wandelweb.nl Deze route is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, de uitgever is echter niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit fouten op deze routebeschrijving. Opmerkingen? info@wandelweb.nl

Stempelpost

BOSGOED

Stempelpost

KOE IN DE KOST

Stempelpost

DE MAATHOEVE

Prijzen
Kijk op 

salland.wandelweb.nl 
voor de prijzen die je kunt 
winnen én voor de specia-
le wandelaanbiedingen.

Ga wandelen, verzamel de stempels en stuur deze bon op naar SW4D, Postbus 47, 8100 AA Raalte en win die prijzen!

Voor alle sportievelingen die het ‘Rondom Heeten’ met succes hebben 

afgelegd, hebben we zeer speciale prijzen klaarliggen. Dus: allemaal aan de 

wandel in ons fraaie Salland, verzamel de stempels en stuur deze bon op.

Naam:

Adres:

PC + Plaats:

Email:

0 1000750500250

© Topografische Dienst

Kijk ook eens op: 
www.sallandwandelland.nl en 

www.sw4d.nl 
Voor meer toeristische info 
download de Salland app: 

www.sallandapp.nl

WANDEL & WIN!

 1  Dorpsplein

 •  Houd café De Molenhoek aan je linkerhand en ga 

Oltheten in.

 • Aan het eind op splitsing LA, ‘t Wormer.

 • Eerste weg RA, Olthofsteeg.

 • Aan het eind LA en voor de brug direct RA.

 •  Eerste pad RA (bij kp H13), houd de sloot aan je rechterhand.

 •  Waar de sloot naar rechts afbuigt, LA door hekje.

 •  Grote weg oversteken en RD, Kreilemansweg.

 • Direct na de hooibergen LA.

 •  Zandweg maakt een paar bochten, aan het eind RA een brede laan in. 

Je passeert kasteel Schoonheten aan je linkerhand.

 • Aan het eind de verharde weg RD.

 2   Direct een zandpad RA, dit pad slingert door het bos langs een vijver, 

zijpaden negeren tot je weer bij de verharde weg bent.

 •  Waar de verharde weg naar rechts afbuigt, RD grindweg in, Veldzicht-

weg.

 •  Aan het eind RA en direct LA. (Je passeert theeschenkerij Villa Annie. De 

theeschenkerij is slechts beperkt geopend. Kijk van tevoren even op 

villaannie.nl om teleurstellingen te voorkomen.)

 • Langs Villa Annie RD Veldzichtweg uitlopen.

 • Aan het eind RA en direct weer LA.

 • Tunneltje onder grote weg door.

 • Aan het eind RA, Holterweg.

 •  Aan het eind, voor het kunstwerk met de pony’s, LA. 

   (Je passeert stempelpost en restaurant Bosgoed aan je rechterhand, 

een mooi moment om even te lunchen.)

 •  Aan de rand van de bebouwde kom LA, voetpad Poelpad.

 •  Op kruising RA, je passeert twee vijvers aan je linkerhand.

 • Aan het eind RA, voetpad (Telgenpad).

 3   Aan het eind, op meersprong, schuin RA, je passeert een boerderij aan 

je rechterhand.

 •  Aan het eind LA, (Molenbeltsweg), je passeert kp H22.

 • Bij kruising met Berghuisweg RD.

 • Aan het eind RA, Koepelweg.

   Op kruising in het bos RA, Witteveensweg. Je passeert landwinkel en 

stempelpost De Maathoeve aan je rechterhand.

 • Op splitsing met Berghuisweg RA.

 •  Direct LA, bospad in en links aanhouden. Je passeert een midgetgolf-

baan en komt uit op de verharde weg (Spanjaardsdijk). (Voor horeca 

hier LA naar restaurant Reimink.)

 • RD Markepad.

 • Op verharde weg LA.

 • Op splitsing LA, Stokvisweg.

 •  Eerste pad RA, (nog steeds het Markepad). 

   (Voor een bezoek aan stempelpost Koe in 

de kost hier even RD).

 • Aan het eind bij kanaal RA.

 •  Bij de brug (Spekhoekbrug) kanaal blijven volgen 

(aan je linkerhand).

 • Eerste pad RA, Bleerspad.

 • Voor vijver LA, voetpad.

 • Op splitsing LA.

 • Op splitsing LA (Alingcamp).

 • Aan het eind RA.

 • Eerste weg LA, ‘t Wormer.

 • Eerste weg RA, Oltheten.

 • Je komt nu weer op het Dorpsplein.

 • Einde route.


