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EEN waNDEliNg DOOr EEN gEbiED 
mEt ON-NEDErlaNDSE vErgEzicHtEN 
OvEr uitgEStrEktE HEiDEvElDEN.
wE StartEN DEzE rOutE vaN 7.7 km,  
bij HEt bEzOEkErScENtrum  vaN 
StaatSbOSbEHEEr iN NijvErDal,  gE-
lEgEN aaN DE grOtEStraat 281. Er 
iS HiEr ruimE parkEErgElEgENHEiD.

ga vOOral OOk EErSt EvEN Naar 
biNNEN bij HEt bEzOEkErScENtrum. 
Er iS EEN pErmaNENtE EN bOEiENDE 
tENtOONStElliNg OvEr HEt ONt-
StaaN vaN DE SallaNDSE HEuvEl-
rug. OOk vOOr DE kiNDErEN zijN 
HiEr lEukE EN iNfOrmatiEvE activi-
tEitEN. jE kuNt  HiEr OOk EEN bOEk-
jE vOOr jE kiNDErEN kOpEN mEt 
OpDracHtjES vOOr StrakS iN HEt 
SpEElbOS.  Op DEzE maNiEr bEgiN jE 
al ENigSziNS vOOrbErEiD aaN DE 
aDEmbENEmENDE waNDEliNg DOOr 

EEN vaN DE mOOiStE Natuurpar-
kEN, DiE NEDErlaND rijk iS. 

klaar vOOr DE waNDEliNg?  vOlg 
DaN vaNaf HEt bEzOEkErScEN-
trum, DE rOutE DiE DuiDElijk aaN-
gEgEvEN Staat DOOr paaltjES mEt 
EEN OraNjE pijl.

luiStErpuNt 1 bij paal f95

De Sallandse Heuvelrug is ruim 5000 

hectare groot. De heuveltoppen in dit 
gebied zijn tot wel 70 meter hoog. De 
Sallandse Heuvelrug is niet alleen een 
Nationaal park, maar het is ook één  
van de Natura 2000 gebieden. Natura 
2000 is een netwerk van beschermde 
natuurgebieden, die door de lidstaten 
van de Europese Unie is opgezet.  Het 
project dient ter bescherming van zo-
wel deze gebieden alsook van de wilde 
flora en fauna die in de natuurparken 
voorkomen.  

De kenmerken van de Sallandse Heu-
velrug zijn de 3 R-en:
Rust, Ruimte en Reliëf. 
Loop nu richting speelbos en volg de 
oranje pijlen op de paaltjes. 
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Aan het einde van de wandelroute ko-
men we ook weer terug in dit speelbos.
Het volgende luisterpunt is bij Paal 79, 
een paal met een oranje kop.

luiStErpuNt 2 bij  paal 79

Het eerste deel van de wandeling gaat 
door het bos. Wat opvalt, is dat het 
er niet netjes opgeruimd uitziet. Het 
onderhoud van de bossen is tegen-
woordig heel anders dan pakweg 25 
jaar geleden. Duidelijk is hier te zien 
dat tussen de grote bomen,  jonge 
zaailingen groeien, die hier op een 
natuurlijke wijze zijn ontkiemd. Soms 
staat er ergens een enkeling, maar er 
zijn ook plaatsen waar veel zaailingen 
bij elkaar staan. Het bos mag zich voor 
het overgrote deel dus lekker vrij en 
zelfstandig ontwikkelen.
Tussen al deze zaailingen, liggen hier 
en daar verspreid, kleine en grote 
takken tot zelfs complete omgevallen 
bomen. Dood hout mag blijven liggen 
om zodoende langzaam te verteren. 
Het vormt namelijk een goede schuil- 
en/of woonplaats voor vele diersoorten 
en ook voor insecten,  zoals spinnen, 
kevers en pissebedden. Veel vogels zijn 

vervolgens weer blij mee met al die 
heerlijke hapjes.

Op het hout groeit ook een grote vari-
atie aan paddenstoelen en zwammen. 
Een heel bekende en fraaie zwam is de 
berkendoder. Deze groeit op berken 
die niet meer zo vitaal zijn. 

En weet je wat nu zo grappig is aan 
een berkendoder? Als de stam uitein-
delijk plat op de grond valt dan draait 
de zwam langzaam weer terug naar 
haar horizontale stand, zodat de spo-
ren weer recht naar beneden kunnen 
vallen. 

Alles bij elkaar kunnen we wel de con-
clusie trekken: Dood hout leeft!!
Het volgende luisterpunt is bij Paal G84

luiStErpuNt 3 bij paal g84
We komen zo dadelijk in een gebied 
van een heel bijzondere struik: de 
jeneverbes. Als je niet goed oplet, denk 
je dat hier een aantal raar gevormde 
coniferen staat. 

Helemaal vreemd is deze gedachte 
niet, want de jeneverbes is een in-
heemse coniferensoort, maar wel een 
met een beschermde status. Hoe ouder 
de struik, hoe grilliger zijn vorm. Er zijn 
diverse oude sagen waarin de jenever-
bes een belangrijke rol speelt, omdat 
men dacht dat de mens hiermee dui-
vels, kwade geesten en wilde dieren op 
afstand kon houden. In de Middeleeu-
wen hadden ruiters graag een zweep-
stok gemaakt van het hout van de  
jeneverbes, om daarmee de ronddwa-
lende geesten te kunnen verdrijven.  
En wie met kerstmis op een kruk van 
jeneverbeshout zat, kon alle heksen 
herkennen, die binnenkwamen… 
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De jeneverbes heeft zijn Nederlandse 
naam te danken aan het feit dat deze 
als grondstof dient, voor het maken 
van jenever. Veel van deze bessen 
worden geplukt in warme landen, 
vooral in het Italiaanse Chianti. Alleen 
vrouwelijke struiken dragen trouwens 
bessen. Ze doen er twee jaar over 
om te rijpen. Omdat de Nederlandse 
jeneverbes beschermd is, mag de bes 
hier niet geplukt worden. Lijkt mij ook 
niet erg smakelijk, want ze verspreiden 
een terpentijnachtige geur. Daardoor 
vormen ze overigens wel een perfecte 
schuilplaats voor hazen, wanneer die 
door jachthonden achterna worden 
gezeten. Want alle hazenlucht wordt 
verdreven door de overheersende  
lucht van de jeneverbesstruik.
Trouwens,  zijn je die oude en raar 
vertakte eikenbomen al opgevallen?  
Dit zijn de zogenaamde eikenstoven. 
Deze eiken zijn 100 tot 200 jaar oud 
en tijdens hun leven diverse keren 
tot net boven de grond afgezaagd. 
De wortels zijn dus veel ouder dan de 
raar gevormde stammen die boven de 
grond uitsteken. De bomen werden 
afgezaagd om er gereedschap voor 
de boeren van te maken. En de schors 
gebruikte men voor looizuur  in de 
leerlooierijen. 

Het volgende luisterpunt is bij paal G89

luiStErpuNt 4 bij paal g89
Hier is het meer dan duidelijk dat 
er  reuzenkrachten aan het werk zijn 
geweest. De heuvelrug is als stuwwal 
ontstaan in de voorlaatste IJstijd van 
zo’n 150.000 jaar geleden.

Noord-Nederland was toen bedekt met 
een ijslaag van zo’n 300 meter dik, die 
komend vanuit Scandinavië, als een 
enorme bulldozer alles voor zich uit-
schoof. Toen de ijslaag smolt, zocht het 
een uitweg naar lager gelegen land 
en liet het diepe geulen na, die we 
slenken noemen.  Je loopt zo dadelijk 
langs zo’n  slenk. Deze slenken kregen 
onheilspellende namen, bijvoorbeeld: 
de Diepe Hel en de Wolfsslenk. 

Eeuwenlang durfde de gewone man 
niet in dit verlaten gebied  te komen.  
De mensen die wel in dit gebied woon-
den, deugden vaak niet. 
Van hier komen ook de griezelige 
verhalen over de Witte Wieven.  Nog 
steeds spreekt men van Witte Wieven 
als de grondmist spookachtig in de 
slenken hangt. 
Ook over het ontstaan van de stuw-
wal bestaat een sage. Deze sage gaat 
over een reus uit Pruisen, die met een 
enorme zak zand op weg was naar 
de Zuiderzee.  De reus wilde deze zee  
met dat zand,  in één keer dempen, 
maar hij had niet in de gaten dat er 
een scheurtje in de zak zat, waardoor 
hij steeds wat zand verloor. Toen hij op 
de plaats aangekomen was, waar nu 
het dorpje Lemele ligt, merkte hij pas 
dat de zak een heel stuk lichter was ge-
worden. Toen hij omkeek, zag hij ach-
ter zich overal bergjes zand liggen. De 
Holterberg, de Haarlerberg en de Nij-
verdalse berg. Omdat hij nu te weinig 
zand over had om de hele Zuiderzee 
mee te kunnen dempen, gooide hij –op 
de plek waar hij stond- woedend heel 
de zak verder leeg. En zo ontstond de 
grootste berg zand: de Lemelerberg.  
Het is je nu vast duidelijk waarom we 
hier op de Sallandse Heuvelrug zoveel 
moeten klimmen en dalen! 
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Het volgende luisterpunt is bij paal  F84

luiStErpuNt 5 bij paal f84  

We lopen nu ondertussen ook over de 
heidevelden. Als de heide in augustus 
in paarse bloei staat,  is dit een kleur-
rijk gezicht. Er staat veel struikheide, 
die het erg goed doet op droge en 
schrale grond. Hier en daar schieten 
jonge boompjes uit. Af en toe moeten 
deze zaailingen verwijderd worden. Als 
dat niet gedaan zou worden, zouden 
deze uitgestrekte  heidevelden hele-
maal bebost raken en dat is niet de 
bedoeling van dit bijzondere heidege-
bied.

 
Er is ook een kevertje dat het aanzicht 
van dit fraaie gebied aardig kan ver-
pesten. Zijn naam is het heidehaantje. 

Slechts enkele millimeters is dit kever-
tje groot, maar zijn eetlust is enorm. Ze 
vermenigvuldigen zich in snel tempo 
en als de larven uit de eitjes komen, 
die op de struikheide zijn gelegd, 
storten zij zich op het verse loof van de 
heidetakjes en later ook op de wor-
tels van de plant. Hele velden worden 
zodoende kaalgevreten. Zo’n explosie 
duurt een jaar of 6 en in die tijd is de 
heide volkomen afgeschreven. Voor 
altijd?? Nee, gelukkig niet, want de na-
tuur bezit wonderbaarlijke krachten en 
de heide herstelt weer uit zichzelf. Dat 
doet ze via het heidezaad, dat in de 
bodem is achtergebleven en vaak nog 
wel tot 100 jaar kiemkrachtig blijft.

Aan de linkerkant van het pad, 
waarover je net gelopen hebt, ligt 
het woongebied van het korhoen. 
Nergens anders in Nederland komt het 
korhoen nog voor,  alleen dus hier op 
de Sallandse Heuvelrug. Deze vogels 
zitten het liefst laag in bomen. Je moet 
wel een beetje geluk hebben om een 
korhoen te spotten, want er zijn in 
2010 nog maar 7 korhanen geteld. 
Het aantal neemt flink af en dat is 
schrikken.  Een volwassen haan heeft 
een blauwzwart verenkleed en een 
hen is bruinrood van kleur. Zij maakt 
haar nest vlak bij de plekken waar ze 
voldoende voedsel kan vinden, want 
zij moet zelf de kuikens grootbrengen. 
Het korhoen leeft van jonge heide-
scheuten, knoppen van bomen en strui-
ken en van rode en blauwe bosbessen. 
De kuikens leven van rupsen, spinnen, 
mieren, pissebedden en kevers. Men 
zegt ook van de korhoenkuikens dat 
ze graag een heidehaantje meepikken,  

dus als het heidegebied aangetast  is 
met heidehaantjes, is het een feest 
voor de korhoenkuikens. “Zo heb elk 
nadeel toch ook weer zijn voordeel.” 

In het heidegebied komt  de hazel-
worm redelijk veel voor. Als je er een 
ziet, denk je meteen aan een slang. 
Maar dat is de hazelworm niet, het 
is een hagedis zonder poten, die wel 
50 cm groot kan worden en totaal 
ongevaarlijk is. Het dier zoekt het liefst 
de warmte op onder een steen of een 
boomstronk. De hazelworm eet graag 
insecten, slakken en regenwormen. Het 
vrouwtje broedt in 2 tot 3 maanden 
de eieren in haar buik uit en schenkt 
dan het leven aan 6 tot 12 jongen.  
Een mooi schepsel van de natuur is die 
hazelworm. Als je er een ziet en je twij-
felt of je hier te maken hebt met een 
hazelworm  of met een slang, dan kun 
je hem oppakken. Laat het dier ,net als 
een hagedis,  zijn staart los om te kun-
nen ontsnappen, dan heb je te maken 
met een hazelworm. Bijt hij flink  in je 
hand, dan was het toch een slang. Het 
is maar dat je het verschil weet!!   Ik 
zou echter zeggen...neem het zekere 
voor het onzekere en laat ze lekker 
met rust!!!

Het volgende luisterpunt is bij paal F85 
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luiStErpuNt 6 bij paal f85

Nu we over de stuwwal en de heidevel-
den zijn gelopen, volgen we het pad 
dat weer de bossen ingaat.
Als je zo door de bossen van de Sal-
landse Heuvelrug loopt, valt het op dat 
er veel verschillende bomen staan. De 
meest voorkomende loofbomen zijn de 
berk, beuk, tamme kastanje en de eik. 
Je hebt de Inlandse eik en de Ameri-
kaanse eik. Het verschil zie je onder 
meer aan het blad. In Amerika is alles 
groter, dus het blad van de Amerikaan-
se eik is ook groter dan dat van onze 
Inlandse eik. Zo kun je dat makkelijk 
onthouden.

Ook staan er veel naaldbomen zoals de 
grove den, lariks, douglasspar en fijn-
spar. Begin 1900 is men hier begonnen 
om bomen aan te planten, bestemd 
voor de houtproductie. Er werden 
vooral grove dennen geplant, omdat 
die kunnen groeien op deze arme 
schrale grond. Dicht bijeengeplant 

vormen deze bomen kaarsrechte stam-
men, die vroeger dienden als steunbal-
ken in de mijnen. De stammen groeien 
van binnen gedraaid, waardoor ze een 
soort ingebouwd alarmsysteem heb-
ben. Als de druk op deze steunbalken 
in de mijnen te groot werd, braken ze 
namelijk niet zo maar, nee eerst gingen 
ze luid kraken. Dus, omdat ze kraken, 
voordat ze braken, konden de mijn-
werkers zich vaak tijdig uit de voeten 
maken. 

luiStErpuNt 7  iN HEt SpEElbOS

Als je verder loopt, kom je vanzelf 
weer bij het speelbos voor de kinderen. 
Je bent nu aan het einde van de wan-
deling gekomen . Misschien hebben je 
kinderen nog voldoende energie om 
zich hier uit te leven en leuke opdrach-
ten uit te voeren. Hiervoor kunnen ze 
de bordjes met een houten eekhoorn 
volgen.  Er is een route met Jonas de 
eekhoorn en een met Joep de eek-
hoorn. Bij ieder bordje volgt een vraag 
of een opdracht. Ook is er in het speel-
bos een klauterboom, een uitkijkhut, 
een wiebelstam en een dassenburcht….

en 

 
Als je uitgespeeld bent met je kinde-
ren, kom je,  als je verder loopt, weer 
terug bij de parkeerplaats van het 
bezoekerscentrum.
Hopelijk heb je ervaren dat de Salland-
se Heuvelrug een uitzonderlijk mooi en 
rijk natuurgebied is, bijna on-Neder-
lands, zoals we in het begin al zeiden.  

     


