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© Topografische Dienst

Deze wandeling is opgenomen 
in de wandelgids ‘Wandelen in 

het hart van Salland’. 
Meer info op: 

gegarandeerdonregelmatig.nl

1 	Holten station P + R

  Start bij stempelpost café De 

Biester

•	 	Loop	naar	het	station	en	steek	

het	spoor	over.

• 	LA	over	een	smal	paadje	langs	

het	spoor.

•	 	Op	splitsing	RA,	je	passeert	een	

gebouwtje	aan	je	rechterhand	

(de	voormalige	kleedkamers	van	

de	hockeyclub	die	hier	vroeger	

was	gevestigd)	en	komt	uit	op	

een	parkeerplaats.

•	 	Op	de	verharde	weg	RA,	Molen-

belterweg.

•	 Tweede	weg	LA,	Sparrenweg.

•	 Direct	RA,	Bergpad.

•	 Op	splitsing	LA,	Ericaweg.

•	 	Op	kruising	met	verharde	weg	RD	

(bij	kp M46),	Motieweg.

2 		Eerste	pad	LA	(bij	kp M45).	Er	

gaan	hier	twee	paden	naar	links,	

neem	de	rechter	en	negeer	alle	

zijpaden.

•	 	Het	bospad	komt	uit	op	een

grindweg.

•	 	Je	passeert	huisnr	3	aan	je	rech-

terhand	(let	op	de	fraaie	gevel-

tekst:	‘Aan	den	jacht	ontkomen’).

•	 	Eerste	pad	RA,	een	smal	paadje

over	de	heide.

•	 Aan	het	eind	RA,	zandweg.

•	 	Eerste	pad	LA,	weer	een	smal

paadje	over	de	heide.

•	 	Aan	het	eind,	op	een	splitsing	in	

het	bos,	LA.

•	 	Eerste	pad	LA	(bij	kp M44),	zijpa-

den	negeren.

•	 Aan	het	eind	LA	(bij	kp M49).

•	 Eerste	pad	RA	(bij	kp M48).

•	 	Op	Y-splitsing	RA,	zijpaden	nege-

ren.

•	 Op	kruising	met	zandweg	RD.

•	 	Aan	het	eind	op	kruising	met	

fietspad	RD	(bij	kp M22).

•	 Aan	het	eind	op	splitsing	RA.

•	 Aan	het	eind	op	splitsing	LA.

•	 	Eerste	pad	RA,	aan	de	rand	van	

de	heide

•	 	Op	kruising	met	verharde	weg	

RD,	smal	paadje	over	de	heide.

3 		Je	passeert	een	overkapte	hou-

ten	bank	aan	je	linkerhand	en	

blijft	dit	pad	volgen.

•	 Aan	het	eind	op	splitsing	RA.

•	 Eerste	pad	RA	(LAW).

•	 Eerste	pad	LA	(LAW).

•	 	Aan	het	eind	LA	en	direct	RA	(bij	

kp M27)	richting	uitzichtpunt	

met	schuilhut	en	bankjes.

•	 	Op	kruising	met	fietspad	RD	(bij

kp M24)

•	 	Op	splitsing	RD.

•	 	Je	komt	uit	op	een	fietspad	bij	

anwb-paddestoel	23672),	richting	

Holten.

•	 	Op	kruising	RD	bij	anwb-pad-

destoel	21327,	neem	het	zandpad

rechts	naast	het	fietspad.

•	 	Je	passeert	een	open	veld	in	het	

bos	(Dagcamping	Staatsbosbe-

heer)	aan	je	rechterhand.

•	 Op	kruising	LA	(bij	kp M52)

•	 Op	kruising	met	fietspad	RD.

•	 Eerste	weg	LA	(bij	kp M54).

•	 	Op	kruising	RA,	Vossenweg	(bij	kp 

M53).

•	 	Op	kruising	RA,	Eekhoornweg	(bij	

kp M61).

•	 	Je	passeert	de	Canadese	begraaf-

plaats	aan	je	rechterhand.

•	 Eerste	pad	RA	(bij	kp M60).

4 		Je	passeert	het	informatiecen-

trum	aan	je	linkerhand.

•	 	Aan	het	einde	van	het	hek,	waar	

de	weg	naar	echts	afbuigt,	RD,	

bospad	in.

•	 	Aan	het	eind	op	splitsing	LA,	steil

naar	beneden.

•	 	Aan	het	eind	op	splitsing	met

fietspad,	RA.

•	 	Op	kruising	met	Oude	Hellen-

doornseweg	LA.	(Voor	horeca	hier	

RD).

•	 	Volg	het	zandpad	rechts	naast	

het	fietspad.

•	 	Op	kruising	RD	(bij	oprit	restau-

rant	Hoog	Holten).

•	 	Pad	volgen,	fietspad	aan	je	rech-

terhand	houden.

•	 	Pad	komt	uit	op	Beukenlaan,	

deze	volgen.

•	 	Waar	de	weg	naar	links	afbuigt	

RD,	fietspad	naar	station	Holten.

Stempelpost

DE BIESTER

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	Holten’	
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:

14 KM RONDOM HOLTEN

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

© 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? salland@wandelweb.nl

WANDEL & WIN!

EENVOUDIG OP WEG MET 

SALLAND.WANDELWEB.NL

1 Ga naar salland.wandelweb.nl

2 Kies een route

3 Trek je wandelschoenen aan 


