
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langs de flanken 
 van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug 

 

 
 
 
 
Fietstocht van de IVN-afdeling Hellendoorn-Nijverdal  
met cultuur en natuurinformatie. 
Totale lengte zonder inkorting 28 km 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. LET OP: op de heide bij splitsing fietspaden: 
het rechterpad nemen. (padd st 23673) 

28. Dit fietspad gaat over in verharde weg: Holterweg. 
29. Deze weg door de bebouwde kom helemaal blijven volgen tot  
 het eind.  
30. Eind:  LA  Smitsweg 
31. Bij verkeerslichten RD 
32. Ga over de tunnel en direct RA  Bouwmeesterstraat 
33. Dit fietspad brengt u terug naar het NS-station. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Heeft u genoten van deze fietstocht, dan horen wij uw reactie graag 

via onze website www.ivn.nl/afdeling/hellendoorn-nijverdal 

Suggesties voor verbeteringen zijn ook van harte welkom.  

 

Op deze website vindt u ook een aantal andere fraaie fietsroutes. 
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Canadian War Cemetery Holten 
De Canadese Oorlog Begraafplaats 
vormt in deze omgeving een van 
de meest indrukwekkende 
herinneringen aan de 2de 
Wereldoorlog.  In het voorjaar van 
1945 waren het overwegend 
Canadese troepen die na 5 jaar 
van onderdrukking zorgden voor 
de bevrijding van Noord en Oost 
Nederland. De soldaten die bij deze 
acties om het leven kwamen,  
lagen aanvankelijk verspreid over 
het gebied begraven.  Door de 
Commandant van het 2de 
Canadese leger de Lt. Generaal 
G.G. Simonds werd vastgesteld, dat de Holterberg een passende rustplaats 
zou kunnen vormen voor zijn bijna 1400 gevallen landgenoten. Via de 
toenmalige burgemeester van Holten Mr. W.H.Enklaar en het Ministerie van 
Oorlog werd bewerkstelligd, dat een stukje Nederland voor dit doel aan het 
Canadese Gouvernement kon worden geschonken. Nog steeds is de 
begraafplaats Canadees grondgebied. 

22. U neemt de Eekhoornweg terug, bij de splitsing RD: Eekhoornweg  
      volgen. 
23. Kruising fietspad LA Nijverdalseweg padd.st. 20536  r. Nijverdal. 
24. Kruising Vossenweg RD: Nijverdalseweg vervolgen. 
25. Kruising LA Sprokkelweg  padd.st. 21700   r. Nijverdal.  
26. Dit fietspad blijft u zo’n 4 km volgen. Deze weg gaat over in 

Holterweg. (Bij de padd.st. 22269 en 20506 steeds rechtdoor 
blijven rijden) 
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Langs de flanken 
van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug 

Totale lengte zonder inkorting 28 km. 

Onderweg komt u langs een Rustpunt en bieden restaurants (na 20 

km) u de mogelijkheid voor een verfrissing. 
 

De tocht gaat langs de flanken van de Sallandse Heuvelrug. 
Naast de natuurbeleving van bos, heide en cultuurlandschap is er in deze 
tocht ook speciaal aandacht voor monumenten welke ons herinneren aan 
de Tweede Wereldoorlog. 

 
Hoewel we langs de flanken van de Sallandse Heuvelrug fietsen, ontkomen 
we er niet aan om ook een paar keer licht te klimmen. Er is één echte 
steile, maar korte klim in de route opgenomen. Mocht dit te veel voor u 
zijn, stapt u dan rustig af en loop het kleine stukje met de fiets aan de 
hand óf kies voor de in dit boekje beschreven kleine omweg met matiger 
klim. 
 
In het midden van het boekje vindt u een kaart met de route ter 
oriëntatie. Hierop zijn enkele nummers aangegeven, die 
overeenstemmen met de nummers in de tekst. 
 
 
 
 
 
In de routebeschrijving worden de volgende afkortingen gebruikt: 
LA = linksaf 
RA = rechtsaf  
RD = rechtdoor 
r. = richting 
padd.st. = ANWB paddenstoel 
kn.p. = knooppunt 

1 



Start en finish: 
1. NS-station Nijverdal. 

Verlaat het station met de rug naar de RK-kerk. 
Op het fietspad LA, dus fietspad F35 volgen. 
Kruising fietspaden RD, volgende kruising RD (Piet Heinweg) 
Einde fietspad RD (Goudzoekerspad) 

Op 12 januari 1902 werd in Nijverdal bekend gemaakt dat er toestemming 
was gekomen om goud te mogen delven bij Het Ravijn in Nijverdal. 
Monsters hadden uitgewezen dat daar goud lag … Het leidde gedurende 
enkele maanden tot veel bedrijvigheid, maar niet tot de vondst van goud. 
Het kunstwerk links van het pad herinnert daar aan. 

2. Bij padd.st. 24787: terug over wildrooster en door tunnel. 
Bij autoweg N35 oversteken - PAS OP! – en direct LA 

3. Dan direct bij padd.st. 63501 RA  
4. Na 200 m: padd.st. 20060 RA  r. Nieuw Heeten. U bent op de 

Paltheweg. 
5. Na weer 200 m gaan we even linksaf: Joods monument. 

 
Rijkswerkkamp Twilhaar. 
Zoals u op het informatiebord kunt lezen was Rijkswerkkamp Twilhaar 
een werkkamp van de Dienst voor de Werkverruiming, oorspronkelijk 
bedoeld om werkloze mannen aan het werk te zetten op de Sallandse 
Heuvelrug. We staan hier op de plek waarin 1940 een begin werd 
gemaakt met het kamp. In 1941 kwamen de eerste arbeiders, werkloze 
vissers uit Katwijk en Scheveningen, die een boomkwekerij gingen 
aanleggen: De Plantage. 
In 1942 gingen de Duitsers het kamp gebruiken om joodse mannen onder 
te brengen. Op 2 
oktober 1942 werden 
de mannen 
gedeporteerd naar 
Westerbork. Van 
daaruit werden ze 
naar 
vernietigingskampen 
gestuurd waar ze allen 
om het leven kwamen.  
In 1945 verbleven er Nijverdalse gezinnen, die door het bombardement 
van het centrum van Nijverdal hun bezittingen waren kwijtgeraakt. Na 
de oorlog werd het kamp afgebroken. 

2 

 
 
Wereldtijdpad 
Langs deze weg vindt u paaltjes met info van het Wereldtijdpad. Stapt u 
even af om een paar bordjes te lezen. Dan merkt u dat dit een tip is 
voor een volgend uitstapje.  

 
17. Bij Motieweg LA. Dit is een steile klim. Zet ‘m op, wie is het eerst 

boven? 
 

 Wilt u deze steile klim liever niet maken? 

17a  Dan gaat u rechtdoor en met de bocht mee naar rechts.  
17b  Splitsing LA: Raalterweg   p.st. 21682 
17c  Deze weg volgen tot het begin van de toeristenweg:  
        Molenbelterweg. Daar LA  r. Holterberg; Natuurmuseum. 
17d  Na 300 m: Bij scherpe bocht van deze asfaltweg naar links 
  gaat u rechtdoor Forthaarsweg   p.st. 20486 
  Volgende kruising RD   p.st. 23602 
17e  Bij padd.st. 20487 Kruising LA: fietspad langs Nijverdalse-      
  weg  r. Nijverdal. 
 
Wilt u een bezoek brengen aan de Canadese begraafplaats?   
Ja:   17f  dan bij kruising Eekhoornweg LA, padd.st. 20536.  
              U vindt de Canadian War Cemetery aan uw  
              linkerhand.  
              Daarna terugfietsen naar dit punt en verder lezen  
              vanaf punt 23. 
Nee:17g bij kruising met Eekhoornweg RD fietspad volgen. 
              Verder lezen vanaf punt 24. 

 
18. Eind RA Holterbergweg. Hier zijn restaurants en het 

natuurdiorama Holterberg. Een bezoek waard! 
19. Op de kasseien direct LA Wullenbergweg. 
20. Kruising RD padd.st. 23670  r. Canadese begraafplaats. 
21. Eind, padd st 23679 -  LA  r. Canadian War Cemetery: 

Eekhoornweg. 
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10. Bij padd.st. 22141 op kruising LA: Bathemerweg, eerste   
stuk is klinkerweg, daarna fietspad volgen. 

  Rechts van u is een uitkijkpunt op de grote zandbult.          

 

  Na 800 m kunt u opnieuw links het gebied met de Schotse Hooglanders in. 

10a  Bij padd.st. 20362  RD r. Nieuw Heeten 

11. Kruising LA: Vagevuursweg  r. Holten, met de bocht mee naar 
rechts Achterhoeksweg. (hier laatste ingang Schotse Hooglanders) 

12. Einde weg LA: Helhuizerweg. Volg kn.p. 61 
13. 1e weg LA: Helhuizenweg. 
14. Aan het eind de asfaltweg volgen RA  Haarlerweg. 

 
Na 200m links: 
Helhuizen 
Deze steen met plaquette in Helhuizen is daar  
geplaatst ter herdenking van de 18-jarige onder-  
duiker Marinus Stevens uit Apeldoorn, die er in  
oktober 1944 door de Duitsers werd gefusilleerd.  
Vlakbij deze plek bevindt zich een onderduikershol, dat in oude staat is 
teruggebracht en dat net als dit monument goed onderhouden wordt 
door Staatsbosbeheer en omwonenden. Het is duidelijk dat Marinus 
Stevens hier probeerde uit handen te blijven van de vijand door zich in 
de hut te verschuilen. Half-ondergrondse bouwsels als deze, met een 
emotioneel verleden, stralen geen vrolijke sfeer uit, en zelfs na meer 
dan 60 jaar is de naargeestige sfeer in de hut nog altijd voelbaar. 

 
15. Bij bocht (fietsknooppunt 64): padd.st. 22277 RD fietspad          

r. Holten. 
 
Route afkorten: 
Wilt u de route afkorten dan gaat u hier LA fietspad langs Plaggenweg r. 
Dagcamping, Nijverdal, Rijssen.  Blijft u dan dit fietspad volgen, kruis de 
Holterbergweg (toeristenweg) en vervolg het fietspad langs de 
Plaggenweg tot u kruist met de Sprokkelweg/Holterweg. Daar gaat u LA. 
Leest u verder vanaf punt 26. 

 
16. Eind fietspad LA Helhuizerweg  r. Holten. (padd.st. 20149) 
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6. We gaan terug en vervolgen onze route op de Paltheweg.  
7. Na 3 km kruising met Bergweg Haarle bij kn.p. 57  RD  

r. Holten. 
8.  Volgende kruising RD. Direct daarna splitsing padd.st. 20509 LA    

 r. Deventer, Holten, Nieuw Heeten. 
 

De Sprengenberg 
De Sprengenberg is een huis op de heuvel Sprengenberg, gebouwd in de jaren 
1899-1910 in opdracht van A.A.W.van Wulfften Palthe. Het bijbehorende 
landgoed De Sprengenberg is een natuurgebied in beheer bij Natuurmonu-
menten en maakt deel uit van het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. Het is 
vrij te bezoeken, maar het huis en de directe omgeving ervan is niet open 
voor publiek. Van Wulfften Palthe woonde in Almelo en bezat het land rond 
de heuvel, waar hij geregeld jaagde. In 1898 liet hij een theekoepeltje 
bouwen waar men kon bijkomen van de jacht en eventueel met enkele 
personen logeren. In de jaren daarna liet hij architect Karel Muller  
diverse uitbreidingen ontwerpen zoals de galerij en de toren.  
Palthe, die met twee broers de Palthe textielfabrieken had  
opgericht, was zeer geïnteresseerd in de nieuwste technieken  
en paste deze toe in het landhuis.  Zo was het huis geheel  
zelfvoorzienend met een eigen waterput en windmolen.  
Vanwege zijn interesse in de Sterrenhemel liet hij een  
uitzichttoren met koepel bouwen voor zijn telescoop.  
In de oorlog waren er Canadese soldaten gehuisvest in de  
directe omgeving van het huis. In één van de schuren zijn  
nog muurschilderingen van die soldaten te zien. 

 
9. Na 400m: volg kn.p.59  RA  r. Nw. Heeten. 

 
Na 500m links van u: (bij oranje wandelpaaltje M11) 
   … even afstappen voor een korte wandeling? … 

Schotse Hooglanders          Grote grazers worden in veel 

natuurgebieden in Nederland ingezet, zodat 
natuurterreinen niet tot een groot 
ondoordringbaar bos verworden. Het gebied 
is gewoon toegankelijk. De Hooglanders zijn 
zeker niet aggressief, dus u kunt er rustig 
wandelen. Komt u echter niet te dicht in 
hun buurt en ga ze niet aaien.  
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