Heerlijk wandelen in Salland!
21 KM RONDOM OL ST

1 Station Olst

• Je passeert een bungelowpark aan je rechter-

• Ga met je rug naar het station staan en ga RA.
• Aan het eind RA, spoor oversteken,

hand.

Aan het eind linksaf.
• Je passeert café-restaurant Ruimzicht aan je

• Eerste pad RA, langs slagboom Staatsbos-be-

Jan Hooglandstraat.

heer, ‘t Nijendal.

rechterhand.
• Fietspad langs verharde weg volgen.

• Tweede weg LA, Kleistraat.

• Op splitsing LA (bij kp G34), gele pijlen.

• Na huisnr. 2 LA over betonnen paadje.

• Eerste weg RA, gele pijlen.

• Bij kp G30 RA richting hooibergen.

• Aan het eind LA.

• Na bruggetje LA over voetpad.

• Je maakt een scherpe bocht naar links, boerde-

• Op splitsing bij kp F65 RA, Oude Allee, deze

• Aan het eind van het voetpad RA,
Dahliastraat.
• Aan het eind op splitsing weg oversteken
(bruggetje) en LA.
• Na bocht weer LA (bruggetje), Boskamp.

• Ga vóór huisnr. 48 RA, Spijkerbospad.

boerderij rechts aanhouden, wordt verharde
weg.

• Eerste pad LA.

• Je passeert rustpunt Van Vilsteren.

• Bij hekje LA, je loopt door het weiland.

• Weg uitlopen tot in bebouwde kom van Olst.

• Bij kp G32 schuin RA en daarna LA, je komt uit

• Je passeert Holstohus met Brasserie Olst aan je

op verharde weg.

rechterhand.

• Op splitsing bij bushalte RA.

• Net voor Eethuis Pinokkio (linkerkant van de

• L A, waar de weg een scherpe bocht naar rechts

• Pad maakt een bocht naar links en weer een
naar rechts.

weg gaat over het spoor. Blijven volgen en bij

hand.
• Op splitsing bij kp G31 RA.

2 Je passeert café-restaurant IJsseldijk aan je
rechterhand.

rij De Zoogenbrink passeer je aan je rechter-

weg) het park in. Je passeert De Olsterhof aan

maakt.

je rechterhand.

• Spoor oversteken.

• Bij verharde weg LA.

• Je passeert havezate Spijkerbosch aan je linkerhand.
• Pad maakt een bocht naar rechts, blijf het pad

• Bij kp G20 LA. (Voor een bezoek aan restaurant

volgen en negeer zijpaden.
• Aan het eind, op de verharde weg,
(bij huisnr. 13) RA.

Op
 de hoek (Wethouder Kuiperstraat 2) stempelen bij Nobach Schoenen.

4 Op Y-splitsing links aanhouden.
Culture Club in havezate De Haere, hier even

• Eerste weg RA, Wilhelminastraat.

rechtdoor.)

• Eerste weg LA, Marijkestraat.

• Bij kp G18 RA, je passeert de ‘ruïne’ aan je

• Op splitsing oversteken en LA.

• RA, Prins Bernhardstraat.

• Op splitsing RA (Kornet van Limburg Stirum-

linkerhand.

straat).

• Bij huisnr 31 LA (weg oversteken).

• Bij kp G17 RD, pad langs wetering.

• LA, Aaldert Geertsstraat.

• Deze verharde weg gaat over in een schouw-

• Bij kp G16 RA, volg vanaf het informatiebord

• Voor het spoor RA naar station Olst.

pad.

over de IJssellinie de groene pijlen.

• Aan het eind RA, wetering aan je linkerhand.

• Einde pad RA en vóór huisnr. 5 LA.

• Bij kp G42 wetering oversteken en RA.

• Op splitsing RA, je passeert twee militaire

• Op splitsing met verharde weg RA.
• Na brug LA, Bouwhuispad.

monumenten aan je linkerhand.
• Verharde weg oversteken en bospad vervol-

• Je passeert havezate Boxbergen aan je linkerhand.

• Einde route.
Deze wandeling is opgenomen
in de wandelgids ‘Wandelen in
het hart van Salland’.
Meer info op:
gegarandeerdonregelmatig.nl

gen.
• Bij verharde weg LA, (Kletterstraat), gaat over

• Pad volgen langs weiland.
• Op verharde weg RA.

in Puinweg.
• Over spoor RD, Diepenveenseweg.

Kijk ook eens op:
www.sallandwandelland.nl en
www.sw4d.nl
Voor meer toeristische info
download de Salland app:
www.sallandapp.nl

• Op splitsing met Boxbergerweg LA.

5
3 Je
 passeert café De Lepelaar aan je rechterhand.

• Op splitsing vóór havezate Groot Hoenlo RA.
Verharde weg volgen met een bocht naar links.

• Eerste weg RA, Lange Dijk.
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Voor alle sportievelingen die het ‘Rondom Olst’ 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:

Prijzen
Kijk op
salland.wandelweb.nl
voor de prijzen die je kunt
winnen én voor de speciale wandelaanbiedingen.

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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