
1 	station Raalte

•	 	Ga	met	je	rug	naar	het	station	staan	en	ga	LA	

over	fietspad	langs	het	spoor.

•	 	Op	splitsing	LA	over	spoor,	fietspad	blijven

volgen.,	je	passeert	een	viaduct.

•	 	Op	rotonde	RD,	volg	het	fietspad	langs	het

kanaal.

•	 	Je	passeert	een	winkelcentrum	aan	je	linker-

hand.

•	 	Aan	de	rand	van	de	bebouwde	kom	RD	(bij

kp D13),	Wolthaarsdijk.

•	 Brug	oversteken	en	blauwe	pijlen	volgen.

•	 	Brug	over	(bij	kp D14)	en	blauwe	pijlen	blijven	

volgen.

•	 Bij	kp B46	RD	blauwe	pijlen.

•	 	Bij	kp B42	kanaal	weer	oversteken	en	RA,	water

aan	je	rechterhand.

•	 	Op	splitsing	LA,	richting	camping Krieshuusbel-

ten.

• 	Je	passeert	camping Krieghuusbelten	aan	je	

rechterhand.	(Op	deze	camping	is	een	uitste-

kend	restaurant.)

•	 	Bij	kp B41	RD,	blauwe	route	volgen,	graspad

langs	een	boerderij.

•	 Aan	het	eind,	op	verharde	weg,	LA.

•	 Voor	bosrand	RA,	blauwe	route	volgen

•	 	Op	verharde	weg LA,	je	passeert	een	uitkijk-to-

ren	aan	je	rechterhand.

	Eerste	weg	RA,	richting	Stempelpost en Out-

doorcentrum Omni Mobilae.

2 		Vanaf	het	terras	van	Omni	Mobilae	LA,	langs	

hoge	netten.

•	 Netten	aan	je	rechterhand	houden.

•	 Aan	het	eind,	RA	en	tweede	pad	LA.

•	 	Je	volgt	nu	een	slingerend	pad	(blauwe	pijlen),	

omhoog	en	omlaag,	zijpaden	negeren.	Je	pas-

seert	twee	houten	poortjes	en	een	trap.

•	 RD	op	de	verharde	weg	(bij	kp B49).

•	 Eerste	weg	LA.

•	 	Je	passeert	een	vervallen	boerderij	aan	je	

rechterhand.

3 		Over	bruggetje,	weg	buigt	naar	rechts,	tussen	

de	struiken	door	zie	je	havezathe ‘t Reelaer,	en	

gaat	weer	naar	links.

•	 Op	splitsing	RD	(woonhuis	aan	je	linkerhand).

•	 Op	volgende	splitsing	schuin	naar	rechts.

•	 Rechts	aanhouden	op	splitsing.

• 	LA	klein	bospad	in,	dit	slingert	door	het	bos.

•	 RA	op	de	verharde	weg.

•	 	Je	passeert	rustpunt De Knapenvelder	aan	je	

linkerhand.

• 	RD	waar	de	verharde	weg	naar	rechts	afbuigt

(blauwe	pijlen).

•	 Na	boerderij	RA	het	bos	in.

•	 Blauwe	pijlen	blijven	volgen.

•	 Je	passeert	het	Hof-theater	aan	je	linkerhand.

•	 Vóór	‘fietsstraat’	RA.

•	 Bij	de	stoplichten	de	grote	weg	oversteken.

•	 Je	passeert	het	spoor.

•	 Op	splitsing	van	fietspaden	LA.

•	 	Je	passeert	de	voetbalvelden	van	Rohda	Raalte	

aan	je	linkerhand.

•	 Op	rotonde	LA,	Ceintuurbaan.

•	 Je	komt	uit	op	het	Stationsplein.

•	 Einde	route.

18 KM RONDOM RAALTE

Heerlijk wandelen in Salland!

Kijk ook eens op: 
www.sallandwandelland.nl en 

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

www.sallandapp.nl

EENVOUDIG OP WEG MET 

SALLAND.WANDELWEB.NL

1 Ga naar salland.wandelweb.nl

2 Kies een route

3 Trek je wandelschoenen aan 

Stempelpost

OMNI MOBILAE

Prijzen
Kijk op 

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

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

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

wandel	in	ons	fraaie	Salland,	haal	de	stempel	en	stuur	deze	bon	op.

Naam:

Adres:

PC	+	Plaats:

Email:

WANDEL & WIN!

Deze wandeling is opgenomen 
in de wandelgids ‘Wandelen in 

het hart van Salland’. 
Meer info op: 

gegarandeerdonregelmatig.nl

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