
 

 
Fietsroute Overijsel  

 
Deze fietsroute laat u kennismaken met het prachtige Sallandse land. U ziet statige buitenplaatsen, 
mooie boerderijen, unieke landgoederen en prachtige havezaten. 
De route is hierna volledig beschreven, maar is ook herkenbaar aan de groene tekst op gele 
reflecterende bordjes. 
 
Over deze route 
Afstand: 34 km 
Land: Nederland 
Provincie: Overijssel 
Plaats: Heino 
Geschikt voor scootmobiels: nee 
 
Route 
Afkortingen 
LA = linksaf  RE = rechts 
RA = rechtsaf  VRW =  voorrangsweg 
RD = rechtdoor  LI = links  
 
Start- en eindpunt 
Nederlandse Hervormde Kerk in het hartje van Heino.  
In de omgeving zijn voldoende gratis parkeermogelijkheden. 
 
Routebeschrijving: 
1. U start bij de Ned. Hervormde Kerk.  
Tip: Bij de Ned. Herv. Kerk, met toren uit de 13e eeuw, staat een legendarische pomp. ‘Deze geeft  
     alleen maar water aan diegenen die een goed geweten hebben’.  
Tip: Hier staat ook de De Maalderij, een voormalige meelfabriek, die werd gebouwd in 1919. Sinds  
     1997 is het een expositieruimte en een informatiecentrum. De Maalderij biedt tevens onderdak  
     aan de VVV met de Erfgoedwinkel en de vereniging voor heemkunde Omheining. 
2. U fietst richting Wijhe, Stationsweg  
3. 3e Weg ra Rozendaelseweg 
4. Weg vervolgen  
5. Einde ra Rozendaelseweg 
Tip: Links ligt Herenhuis ’t Rozendael In 1553 wordt voor het eerst melding gemaakt van erf het       
     Rozendael. Het deed dienst als buitenverblijf en omstreeks 1850 werd het vergroot en in de  
     huidige staat gebracht. De huidige bewoners zijn baron en barones van Ittersum. (voorzitter  
     Stichting ‘Baron van Ittersum Fonds’). 
6. Einde weg ra Nieuwe Wetering 
Tip: Het is de moeite waard om hier - als intermezzo - even naar links af te slaan en aan uw  
     rechterhand Zorgboerderij Zus&Zo (Nieuwe Wetering 1) te bezoeken voor een kop koffie of thee,  
     een ijsje en/of de eigen verse producten in de winkel. Het heeft een biologische tuin en is één van  
     de rustpunten in het buitengebied van Deventer  
7. Einde weg la Herenbrinksweg 
Tip: U komt in Lierderholthuis. U hebt nu 3,4 km gefietst.  
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8. Einde weg ra Lierderholthuisweg  
9. Rd Lierderholthuisweg 
10. 1e Fietspad ra 
11. Voor brugje fietspad ra Colckhof 
Tip: Links ligt landgoed De Colckhof. Dit is een kleine buitenplaats, in de eerste helft van de 19e eeuw  
     aangelegd in de Engelse landschapsstijl. Deze romantische stijl streeft een ‘natuurlijke’ tuinaanleg  
     na, een miniatuurlandschap met zacht glooiende grasvelden, kronkelpaadjes en waterpartijen. Het  
     gepleisterde landhuis dateert van 1850.  
12. La over brug Hubertsallee 
13. Einde weg la Zuthemerweg 
Tip: Rechts ligt Landgoed en Kasteel Den Alerdinck, een voormalige havezate. Waarschijnlijk is de  
     naam afkomstig van Groot Alerdinck en Klein Alerdinck, namen die voor het eerst omstreeks 1500  
     werden genoemd. Het huis is als havezate erkend in 1647/1648. In 1654 werd het huis  
     riddermatig verklaard. Verbouwd in de eerste helft 19e eeuw. Het huis was in bezit van een Van  
     Dedem. Links ligt landgoed De Colckhof. 
U komt in Laag Zuthem en hebt 9 km gefietst.  
14. 2e Weg ra Langeslag 
15. Voor brug la Langeslag 
16. Ra over brug 
17. En direct weer ra Hagenweg 
18. Voor vrw ra parallelweg Zwolseweg 
19. Li onder brug door 
20. Ra fietspad langs kanaal 
21. 1e Weg ra Twentseweg  
Tip: De Twentseweg was vroeger een belangrijke handelsweg. Naar het schijnt heeft Napoleon met  
     z’n troepen deze weg gevolgd. U hebt nu 14,6 km gefietst.  
22. 1e Weg ra Moerweg rechts landgoed De Gunne 
Tip: Landgoed De Gunne. Al in 1583 wordt er gesproken over katerstede De Gunne. Haar huidige  
     gestalte heeft ze geleidelijk verkregen. Landgoed De Gunne en het geslacht Van Sonsbeeck zijn  
     nauw met elkaar verbonden. De buitenplaats is dan al ook een kleine 300 jaar de bakermat van  
     deze familie.  
23. Moerweg vervolgen (16,7 km)  
24. Einde weg la Dalfserweg  
25. 1e Weg ra Veldhoekerweg  
25. 1e Weg ra Oude Dalfserweg 
26. Einde weg la Delmterweg 
27. Viersprong rd Haarweg 
28. Einde weg ra Lageweg (21,2 km)  
29. Einde weg ra Eikenlaan  
30. Viersprong la Twentseweg  
31. 1e Weg ra Schoolbosweg met links Camping Heino 
Tip: Zadelpijn? Dan kunt u hier even bijtanken bij Camping Heino! 
32. Einde weg ra fietspad Lemelerveldseweg  
33. La fietspad op. 
Tip: Hier is even een uitstapje rechtdoor mogelijk; 100 meter verderop kunt u even bijtanken bij Café  
     Restaurant De Veldhoek! Daarna keert u terug naar het fietspad om daar de route te vervolgen.  
     Tegenover De Veldhoek vindt u overigens ook de ingang van het Koeienhotel Aver Heino (zie hierna).  
34. Einde fietspad la Aver Heinoseweg 



 
Tip: Rechts ligt het Koeienhotel Aver Heino, c.q. Praktijkcentrum voor de biologische veehouderij Aver  
     Heino. Hier verricht men onderzoek voor de biologische melkveehouderij. Dit onderzoek is vooral  
     gericht op de voederwinning, veevoer, bemesting en graslandbeheer. 
35. Einde weg la en direct ra Berkendijkdwarsweg (25,3 km) 
36. Gaat over in Hogebroeksweg  
37. Fietspad ra  
38. Einde fietspad ra  
39. Knapenveldsweg vervolgen  
Tip: Links ligt Zuivelboerderij De Knapenvelder. Hier maakt men diverse zuivel- en streekproducten.  
     Rondleidingen op afspraak. Het is één van de rustpunten in het buitengebied van Deventer  
40. Voorrangsweg oversteken en ra parallelweg (29,3 km) 
41. 1e Weg la Pruimersallee  
42. Over spoor  
43. Ra fietspad Hondemotsweg  
44. Klinkerweg vervolgen  
45. 1e Weg ra Woolthuisweg  
Tip: Rechts ligt ’t Jacobsgat. Voor de spoorlijn Zwolle-Almelo was destijds veel zand nodig. Jacob  
     Overesch had een flink stuk grond en liet dit tegen een vergoeding afgraven. Veel te diep volgens  
     hem. De lokale bevolking sprak daarom spottend van ‘Jacobsgat’! 
46. Woolthuisweg vervolgen 
Tip: U fietst weer Heino binnen. 
47. 1e Weg la Bendijksweg  
48. Viersprong ra Stationsweg  
49. Hervormde Kerk: einde fietstocht (34,0 km) 
 


