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Start vanaf Jan Overesch Hondemotsweg 40, 8101 NJ Raalte 

 

1. Vanaf de parkeerplaats bij Jan Overesch gaan we rechtsaf de Hondemotsweg op. 

2. Dan rechtsaf de Wooldhuisweg in. Daar zien we rechts biologische varkens scharrelen en links het 
hertenkamp. 

3. We gaan over het spoor en bij de kruising links en komen langs het recreatiebedrijf “Japiksgat”.  

4. Aan het einde van de weg gaan we links de Parallelweg op,  

5. dan rechts de Stationsweg en  

6. meteen links de Centsweg. Die rijden we door en  

7. gaan links de Bendijksweg op die overgaat in de Roozendaelseweg.  

8. We gaan weer over het spoor en over de brug en dan rechts (De Nieuwe Wetering).  

9. Aan de linkerkant bevindt zich als u even links verder rijdt, rustpunt en zorgboerderij “Zus en Zo” 
met boerderijwinkel en brandrode runderen. 

10. Aan het eind van De Nieuwe Wetering rechtsaf over het spoor en  

11. meteen weer links op de Bredenhorstweg.  

12. Volg het fietspad langs de Wetering waarbij de weg overgaat in Colckhof en geniet van het zicht op 
landgoed de Colckhof. 

13. Aan het einde, bij fietsknooppunt 15, rechtsaf de Hoge Bosweg. 

14. Aan het einde van het fietspad rechtsaf de brug over de Zuthemerweg en op kom je langs het 
Tolhuisje tot aan het bedrijf van de Familie Volkerink Zuthemerweg 6, 8141 PC Heino, 
(kijkpunt 1) 

15. Sla vanaf het erf rechtsaf de Zuthemerweg op (dus weer stukje terug!). 

16. Ga waar de weg een bocht naar links maakt rechtdoor langs de slagboom het paadje op door de 
prachtige beukentunnel (een berceau).  
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17. Aan het einde van het pad rechtsaf langs het landgoed den Alerdinck en het huis van Suzanne 
Koninck, die te zien is geweest in de serie “fortuinlijke Vrouwen”. Deze weg gaat over in een 
fietspad. 

18. Weer langs een slagboom door den Alerdinck 2 tot het Ganzenpan,  

19. rechtsaf onder de brug door en dan  

20. rechtsaf het fietspad nemen langs het Overijssels Kanaal richting fietsknooppunt 5 (fkp 5) 

21. Deze volgen tot de Twentseweg en dan rechtsaf de brug over het kanaal oversteken  

22. vervolgens rechtsaf de Moerweg op langs Landgoed de Gunne,  

23. weer rechtsaf de Blankenvoortsweg afrijden,  

24. vervolgens rechts het Hayepad op en dan  

25. onder het viaduct door en vervolgens  

26. het fietspad rechtuit volgen richting centrum Heino (Zwolseweg) 

27. bij T-splitsing rechts aanhouden (Dorpsstraat) en doorrijden op fietspad tot de kerk.  

28. Bij de kerk rechtsaf de Stationsweg op en daarna  

29. linksaf de Pastorielaan.  

30. Direct daarna rechtsaf de Woldhuisweg in en vervolgens  

31. een grindweg linksaf, de Parallelweg, die overgaat in de Japiksweg.  

32. We rijden over landgoed het Roozendael en zien rechts de oprit (kijkpunt 2) naar het bedrijf van 
Rob Kleinlangevelsloo Japiksweg 3, 8101 NL Raalte met zijn waterbuffels. Let wel, dit bedrijf 
is niet open voor bezoek! 

33. Vervolgens nemen we linksaf de Raalterstraat weer terug in de richting van Heino. 

34. In Heino rechtuit de fietsroute volgen, Raalterdwarsweg oversteken en  

35. rechts aanhouden naar de fietstunnel.  

36. Bij de kruising aan het eind van de tunnel slaan we linksaf, de Berkendijk op  

37. Een stukje verder linksaf de Aver Heino’sweg om de waterspeelplek van Waterschap Groot Salland 
te bezoeken. 

38. Daarna omkeren en terug naar de Berkendijk en linksaf. 

39. Na 50 m eerste afslag rechts de Berkendijkdwarsweg in die overgaat in de Hogenbroeksweg.  

40. Op 300 m, nadat je het bos uit komt, is er rechts kijkpunt 3.  

41. Als je daar het pad ingaat, vind je aan het einde een kist met daarin informatie over het gebied en 
de maatregelen voor biodiversiteit.  

42. Ga terug naar de weg en vervolg die naar Hogenbroeksweg 27, 8102 RL Raalte. Daar kun je 
het bedrijf bezoeken we van Wim Bovendeert en Godelieve Wijffels. 

43. Na dit bezoek vervolgen we onze weg tot we rechtsaf het fietspad op kunnen (fkp26) en komen 
dan links langs het rustpunt “Natuurlijk Huus” met diverse voorbeelden van ecologische 
energiebronnen. We steken vervolgens de Oosterbroekswaterleiding en de Raalter Wetering over.  

44. Aan het einde van dit fietspad gaan we rechtsaf de Knapenveldsweg op waarbij we langs een 
bedrijf met scharrelkippen komen en Zuivelboerderij “de Knapenvelder”. 

45. Aan het einde van de Knapenveldsweg steken we de weg over PAS OP, provinciale weg N35 en 
gaan naar  

46. rechts (Heinoseweg) richting Stal Reelaer langs de bossen van Landgoed Reelaer, in de richting van 
Heino. Vervolgens gaan we  

47. linksaf de Pruimersallee op en over het spoor.  

48. De eerste weg na het spoor gaan we rechtsaf het fietspad op de Hondenmotswetering en zien we 
aan de rechterkant een Amerikaanse molen met een prachtige tuin vol biodiversiteit (kijkpunt 4).  

49. Iets verder zijn we weer terug op het bedrijf van Jan Overesch Hondemotsweg 40, 8101 NJ 
Raalte waar we zijn gestart en hopen wij dat deze fietstocht goed is bevallen. 

 

Deze fietstocht is tot stand gekomen vanuit het project Echt Overijssel om biodiversiteit zichtbaar te 
maken, in samenwerking met Soroptimistclub Almelo, een serviceclub voor vrouwen. 


