
Natuurlijk! De Borkeld – zaterdag 9 april 2022 

Parkoersbouwer: Cees van den Berg 

Start: Het Kulturhus Holten, Smidsbelt 6, 7451 BL Holten 

Parkeren: Er is een P&R bij het station. Van daaruit gepijld naar de start. 

Openbaar Vervoer: Station Holten is gelegen aan de spoorlijn Amersfoort – 
Apeldoorn – Almelo. Vanaf het station staan WS78 pijlen naar de start 

Auto: Holten is gelegen aan de snelweg Amsterdam – Hengelo (A1). Neem afslag 26 ri Holten. 
Volg daarna de N332 ri Holten. Daarna volgt u de WS78-borden naar de start. 

Wandeltocht vanuit Holten 
Vandaag starten we in Holten, de laatste WS78 wandeltocht van deze winterserie. De route is 
aangepast omdat we van Staatsbosbeheer niet over de Holterberg mogen vanwege de te 
verwachten drukte in dit gebied. 

Holten is een dorp aan de rand van regio Salland en behoort sinds 2001 tot de gemeente Rijssen. 
Buiten Holten liggen fundamenten van het middeleeuwse kasteel De Waerdenborch. De bouw 
ervan moet in 1377 zijn begonnen, maar al in 1380 werd het verwoest, om het jaar later als 
vooruitgeschoten verdedigingspost voor de stad Deventer te worden herbouwd. Omstreeks 1530 
was het kasteel overbodig en werd het afgebroken.  

Wij verlaten het Kulturhus en lopen langs de Dorpskerk door de Oranjestraat Holten uit. We 
vervolgen onze weg over de Borkeldsweg in oostelijke richting naar het buitengebied van Holten. 
We gaan langs het bungalowpark Mooi Holten en lopen over rustige landwegen langs een mooi 
veengebied, het Natuurgebied Overtoom Middelveen (ook erg mooi om door te lopen maar we 
moeten keuzes maken) en over de Venegge zo door de bossen Elsslagen in. Dan gaan we over 
de A1 over een voor alleen voetgangers en fietsers toegankelijke brug over, zien aan de 
rechterkant het ecoduct liggen, en lopen zo natuurreservaat de Borkeld in over de oude 
Rijssenseweg en gaan langs en door het Elsenerveld en -veen. Uiteindelijk gaan we over de heide 
en komen bij de koffie en soeppost aan. Deze keer bij de dagcamping van staatsbosbeheer. 

De 40 km vervolgt zijn weg naar Markelo door de bossen en daarna gaan we over landwegen. Als 
we over de Noordachtereschweg lopen kunnen we links Dieka zien liggen (een begrip in de verre 
omgeving als uitgaanscentrum). In Markelo slaan we rechtsaf en gaan de bergweg op naar de 
Kattenberg. In dit gebied zijn monumenten ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog te vinden. 
We passeren een onderduikershol en de dikke steen. Even later komen we langs een neergestorte 
vliegtuigmotor. We lopen zo langs de molen het centrum van Markelo in waar een bankje nog 
herinnert aan het huwelijk van Juliana en Bernard.  

In Grand Cafe de Kroon kunnen we genieten van een welverdiende rust. Hierna vervolgen we 
onze weg door Markelo en komen aan in de buurschap de Pothoek, gaan langs een eeuwenoude 
herberg en komen via een ommetje aan bij de Rijssenseweg die we oversteken en slaan bij de 
Smitshoeve af en vervolgen onze weg door de wei, gaan langs sloten door de Groningeresch naar 
De Borkeld waar de Friesenberg beklimmen en een prachtig uitzicht hebben.  

Natuurgebied De Borkeld (Markelo) is ca. 600 ha. groot en bestaat uit jong bos, grote heidevelden, 
leemkuilen, akkers, graslanden en zelfs een stukje Hoogveen. Het gebied is uniek doordat 
kwelwater weer aan de oppervlakte komt en er zeldzame planten en vegetatie ontstaat. 

Voor de fruitpost is een leuke locatie gevonden in de Brasserie van het vakantiepark de 
Lindenberg. Er is ook een brommer- en emaille museum te vinden. Het museum is te bezichtigen 
voor 4 Euro. 

We dalen weer af via kronkelende paadjes en passeren nu aan de zuidkant het Elsenerveld en  
-veen over een brede zandweg. Deze gaat door als een kronkelend smal pad over de heide en 



door bosgebied. We komen uit bij de schaapskooi en zullen de schapen al wel hebben zien 
grazen. We vervolgen onze weg via de hei en bossen naar de koffie en soeppost. Na deze rust 
vervolgen we onze route samen met de 20 km-lopers. 

We passeren de A1 en lopen langs Erve Meutgeert, passeren de Flipshoeve en gaan door Mooi 
Holten via de Vianenweg naar de oversteek van de Markeloseweg. We gaan langs de Quintenberg 
naar de Beusenberg en lopen langs Erve Wiegmannink over het Pietjespad Holten in naar het 
Kulturhus alwaar de Finish en onze tocht erop zit. 

Gedecoreerden 
Peter van der Brink voor 4000 km en 

Coos Verburg voor 15.000 km; 
Knorretje bracht in Pijnacker 29,50 

Euro op.  

Cijfers: In Pijnacker waren er 
233 wandelaars. Wilt u 

meer statistieken bekijken? 
Kijk dan even op onze site 

onder informatie 

Vorige wandeltocht 
De vorige wandeltocht was in Pijnacker, voor velen verrassend dat er nog zoveel mooie natuur 
was te vinden. Wel jammer dat er zo’n 200 wandelaars minder waren. Wat hebben ze veel gemist. 

Volgende wandeltocht 
Twello – 3 september 2022 - Klompenfeestwandeltocht. SV Voorwaarts, Kerklaan 2a, 7391 AN 
Twello. 

Vooruitblik Twello – 3 sept 2022 
We starten vanuit Duistervoorde (Twello) bij SV Voorwaarts en lopen via het kabouterdorp door 
Het Bruggenbosch langs Cruysvoorde over landgoed Hunderen naar de Stoomhoutzagerij 
Wilpsche Dijk, die vandaag in werking is samen met de klompenmakerij. Hier krijgen we 
koffie/soep. We gaan weer verder en lopen over Landgoed het Schol, langs de Bolwerkersmolen 
naar de Ossenwaard en door de uiterwaarden langs de IJssel naar Terwolde. De 20 km gaat via 
Landgoed Dijkhof terug naar de Stoomhoutzagerij. Na de rust bij brasserie Kriebelz gaat de 30 km-
route naar het buitengebied tussen Terwolde en Nijbroek, naar molen de Ooievaar en sluit via 
mooie landelijke paden aan bij de 20 km. 

De 40 km gaat rechtdoor naar Welsum afgewisseld door landwegen, de IJsseldijk en door 
uiterwaarden. We passeren een voormalig kleigat dat nu een uniek vogelgebied geworden is. We 
steken de IJssel over met de pont naar Olst. De volgende rust is bij Hier en Nu. We lopen over 
landelijke wegen en mooie verharde paden, waar we steeds meer restanten uit de koude oorlog 
zien. Vervolgens gaan we naar Landgoed de Haere via Nieuw Rande weer door de uiterwaarden 
van de IJssel en zien aan de overkant van de IJssel waar we al gelopen hebben. 

En dan zien we de karakteristieke skyline van Deventer en lopen we vlak langs de IJssel onder de 
spoorbrug de Wellekade op, we zien aan de overzijde het IJsselhotel liggen met links wat 
restanten van de oude stadsmuur. We gaan met het pontje over de IJssel en lopen over de Worp 
naar de Stoomhoutzagerij en sluiten aan bij de overige afstanden.  

Van de bestuurstafel 
In het WS78 bestuur is ruimte voor een bestuurslid/ assistent secretaris. 

Wil je samen met ons aan de toekomst van de vereniging werken? Maak dan eens een praatje met 
een van de huidige bestuursleden. Je mag ook een tijdje meelopen om te kijken of het iets voor je 
is. We zien uit naar jouw reactie. 

Vrijwilligers gezocht 
Wij zijn op zoek naar mensen die op 20 of 40 km op de wandeldag onze wandelaars op de fiets 
kunnen begeleiden. We hebben een gezellige groep vrijwilligers die het leuk zal vinden als je ons 
team wilt versterken. 


