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WANDEL & WIN!

 start  Café-restaurant Ruimzicht 

  Komende uit Ruimzicht rechtsaf 

 lopen over fietspad 

 Linksaf over voetpad met paaltjes
f62   Linksaf
f65   Rechtsaf, Oude Allee

  Rechtsaf (volg pijlen Sallandpad)

            Verder over Jan Schamhartstraat 

 B&B Op den Enk

 Verder over Jan Schamhartstraat rechts 

 Holstohus met 

 Brasserie Olst

 Net voor Eethuis Pinokkio 

 (linkerkant van de weg) het park in 

  De Olsterhof 

  Aan het eind van Jan Schamhartstraat rechtsaf en 

dan na honderd meter aan de rechterkant 

   Café-restaurant  

Het Bakhuus. 

  Deze is wel op de kaart weergegeven ook al komt de 

route er niet direct langs.

  Na de Olsterhof LA op de Aaldert Geertsstraat.

  Kruising met Droststraat en Westervoorde over-

steken.
  Op de hoek (Wethouder Kuiperstraat 2) is  

Nobach Schoenen.

  Verder via Westervoorde. Aan het eind rechtsaf, 

Kornet van Limburg Stirumstraat

  Linksaf de Aaldert Geertsstraat in

 Over het spoor, weg gaat over in  

 Jan Hooglandstraat

 Linksaf de Kleistraat in 

 Rechtsaf de Hooiberglaan in

  Via bruggetje over sloot linksaf 

 over voetpad

 Einde van het voetpad rechtsaf Dahliastraat

 Linksaf de Koekoeksweg in

 Linksaf naar de Boskamp
f61    Volg de routepalen f61  en f60

  Café-restaurant IJsseldijk

 Sla rechtsaf het Spijkerbospad in

 Spijkerbospad volgen 

 Rechtdoor bos inlopen en pad blijven volgen

  Uit het bos rechtsaf, Ketelgatstraat

f67   Eikelhofweg oversteken en op fietspad   

 linksaf  (bordje Tolhuisweg)

g41   Rechtdoor

  Linksaf bij gele pijl. Let op: 

  hier verharde weg klein stuk volgen tot vlak voor 

de boerderij en dan over op schouwpad

g42  Langs Soestwetering

g46  Rechtdoor weg oversteken

 Over brug linksaf, Bouwhuispad

g47  Rechtsaf, Bevrijdingsweg

  Aan het eind van Bevrijdingsweg linksaf,

 Boxbergerweg

 Uitspanning De Lepelaar

  Komende uit De Lepelaar rechtsaf 

 op Boxbergerweg

 Rechtsaf naar de Lange Dijk

 Bij paaltje met rode top rechtsaf het bos in

g34  Linksaf
g30   Rechtsaf
g31   Rechtsaf

 Bij bospad linksaf
g32  Rechtsaf, Zandweteringpad

 Einde pad rechtsaf, Diepenveenseweg

g21   Linksaf, Hengforderweg
g20  Linksaf
g18   Rechtaf

  We passeren  

“Havezate De Haere”
g17  
g16   Rechtsaf

 Volg vanaf de IJssel-

linie de groene pijlen
g14   Rechtsaf

 Einde pad rechtsaf

  Verharde weg   

   oversteken en bospad 

vervolgen

 

 Bij verharde weg rechtsaf, Kletterstraat  

  (gaat over in Puinweg)

 Over spoor links aanhouden, Diepenveenseweg
f66  We lopen om Groot Hoenlo heen

 Café-restaurant Ruimzicht

 finish  Finish bereikt  

 en bemachtig nog even uw welverdiende
 stempel!
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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 

Ga wandelen, verzamel de stempel en stuur deze bon op naar 
sw4d, Spitsstraat 25, 8102 HW Raalte en win die prijzen!

Stempelpost Stempelpost

Prijzen
Kijk op 

salland.wandelweb.nl 
voor de prijzen die je 

kunt winnen én voor de 
speciale wandel-

aanbiedingen.

Voor alle sportievelingen die ‘Rondom Olst’ met 

succes hebben afgelegd, hebben we prijzen. 

Dus: verzamel de stempels en stuur de bon op.

Naam:

Adres:

PC + Plaats:

Email:

RUIMZICHT NOBACH

WANDEL & WIN!


