SALLAND WIELERTOERTOCHT 2022
Informatiegegevens SALLAND WIELERTOERTOCHT:
Datum: woensdag 6 april 2022
Starttijd: tussen 8.30 uur en 9.30 uur
Start- en finish locatie: Voetbalvereniging SVI (Sportpark de Siggels, IJsselcentraleweg 9, Zwolle)
Inschrijven: openbare inschrijving bij aanvang start
Deelnamekosten: € 10,00
Faciliteiten: parkeergelegenheid, kleedruimte, douchemogelijkheden, afspuiten fietsen na afloop
Organisatie: Politie, Eenheid Oost Nederland, Basisteam Zwolle
Website: www.sallandwielertoertocht.nl
Inlichtingen: mail uw vraag naar sallandwielertoertocht@gmail.com
Deelname is op eigen risico. Dragen van een fietshelm is verplicht!

De SALLAND WIELERTOERTOCHT is een befaamde wielerklassieker die iedere
wielerliefhebber aanspreekt. Voor velen neemt deze tocht al jaren een vaste plek in op de
kalender. En dat is niet zomaar; het gevarieerde landschap, de verkeersluwe wegen en de vele
heuveltjes maakt het een fantastische route. Start en finishplaats is de hoofdstad van
Overijssel; Zwolle. Vandaar worden de mooiste en de meest uitdagende fietswegen van Salland
opgezocht. Daarbij kan gekozen worden tussen de ‘lichte’ route (100 km) of de ‘zware’ route
(140 km). Een mooi doel om naar toe te trainen en daarmee het wieler(toertocht)seizoen af te
trappen.
Hoewel Salland natuurlijk geen Zuid-Limburg is, kent het wel degelijk (pittige) hoogteverschillen. Voor
fietsers levert dit uitdagende beklimmingen op. De organisatie heeft er voor gekozen om in de zware
route alle Sallandse beklimmingen die er zijn op te nemen. Het parcours kent 614 hoogtemeters
welke beklommen moeten worden over 16 hellingen. De lichte route is wat bescheidener. Maar ook
hier zullen altijd nog 6 hellingen beklommen moeten worden. Omdat de lichte korte en zware lange
route veelal hetzelfde parcours volgen kan grotendeels samen gefietst worden. Het parcours is
uitgezet middels bordjes. Op de drie pauzeplaatsen wordt (deels gratis) proviand verstrekt.

Beschrijving van de route(s):
De start is aan de rand van de stad, wat maakt dat we na 1 kilometer Zwolle al verlaten. De belofte om
langs de mooiste plekken van Salland te fietsen wordt gelijk ingevuld; de IJsseldijk wordt opgedraaid.
Bij helder weer biedt deze dijk een fantastisch uitzicht over de rivier de IJssel met daarachter de
bossen van de hoger gelegen Veluwe. Na het verlaten van de IJsseldijk loopt de route door het
natuurgebied de Waarden om vervolgens bij het dorpje Herxen oostwaarts te gaan koersen. Middels
bochtige wegen wordt de IJsseldelta met haar waterweteringen doorkruist om vervolgens bij kasteel
“het Nijenhuis” (nabij het dorpje Heino) het kenmerkende Sallandse coulisselandschap binnen te
fietsen. In deze contreien vindt ook de eerste “confrontatie” met het Sallandse klinkerwegdek plaats.
Na Heino volgt de doorsteek richting het oosten van Salland. Over hier en daar goed te berijden
klinkerstroken en door het steeds glooiender wordende landschap, wordt gekoerst richting het dorpje
Luttenberg. Bij het binnenrijden van het dorp dienen de “klimgeiten” alert te worden. In Luttenberg
begint de “heuvelzone”. De eerste helling van de dag is de Luttenberg (gemiddeld 3,4% stijging over
300 meter).

Een paar kilometer later wordt de Sallandse heuvelrug bereikt. De tweede helling die de fietsers voor
de kiezen krijgen is al een stuk gemener; de Eelerberg (5,5% over 300 meter). Na de afdaling is er de
eerste pauzeplaats. Na het aantippen van het dorp Hellendoorn volgt direct de volgende helling; de
lange en taaie Hellendoornseberg (3,7% over 1.000 meter). Na de top splitst zich hier de kortere lichte
route van de lange zware route, welke vanaf hier een lus maakt.

Beschrijving lus zware route (140 km)
Na het afdalen van de Hellendoonseberg begint het Overijsselse mekka van de klimmers pas echt. De
hellingen van de Sallandse Heuvelrug volgen elkaar in razend tempo op; 25 km achtereen
heuvelachtig terrein met serieuze stijgingen. Achtereenvolgens moeten worden beklommen de
Noetselerberg-Noord (1,6% over 3.000 meter), de Grote Koningsbelt-Noord (3,9% over 300 meter) en
de Holterberg-Noord (4,7% over 600 meter). Vergeet onderweg niet van het landschap te genieten!
Extra alertheid is nodig bij de gevaarlijke afdaling (8,7%) van de Holterberg-West eindigend op een T
– splitsing (Motieweg). Eenmaal beneden kan in een kort lusje de bidon gepakt worden en de benen
gestrekt. Na het lusje volgt de zwaarste klim van de dag. Net afgedaald en nu er vol tegenop; de
Holterberg-West (8,7% over 600 meter). Bovenop wordt gelijk weer afgedaald tot in Holten. Van rust is
geen sprake; gelijk noordwaarts terugdraaien om de Holterberg vanaf de zuidzijde (2,6% over 1.350
meter) te beklimmen. In tegengestelde richting wordt de weg nu vervolgd en daarbij zijn opnieuw
uitdagingen; de kuitenbijters Grote Koningsbeld-Zuid (8,3% over 890 meter) en de Noetselerberg-Zuid
(7,1% over 300 meter). De lus eindigt met het beklimmen van een deel van de Hellendoornseberg
(4,2% over 200 meter) en voegt bovenop weer samen met de korte lichte (100 km) route.

Einde beschrijving lus zware route

Na de afdaling van de Hellendoornseberg wordt de Sallandse Heuvelrug definitief verlaten.
Westwaarts gaat het richting de ‘Luttenbergring’. Motorfanaten onder ons weten dat op dit oude
racecircuit historie is geschreven. Aldaar, duidelijk aan de rechterhand zichtbaar, dient zich de
volgende uitdaging alweer aan. Nog even een klassieke Sallandse klinkerweg nemen en dan de
beklimming van de venijnige Luttenberg (6,4% over 300 meter) welke nu van de oostkant beklommen
moet worden.
Na de Luttenberg wordt de mentaal en fysiek vaak pittige doorsteek gemaakt naar Lemele. De wind,
zeker wanneer deze komt uit noord/westelijke richting, is hier veelal een zware tegenstander. De
verlossing mag er zijn. Eenmaal het dorpje Lemele bereikt hebbende is het tijd voor ‘de grote
pitstop’. Bij zaal Dijk staat (tegen betaling) o.a. warme soep met brood klaar voor de vermoeide
renner. De kilometertellers zullen dan ruim 90 km (zware route), respectievelijk 50 km (lichte route),
aangeven.
Na deze grote pitstop worden de routes wederom gesplitst. (Bij vertrek zaal Dijk rijdt de lichte route
rechts en slaat na 50 meter linksaf richting de Lemelerberg).

Beschrijving 2e lus zware route (140 km)
De renners die de lange afstand volgen rijden na de grote pitstop links het dorpje Lemele gelijk weer
uit. De eerstvolgende uitdaging is aan de rechterhand goed zichtbaar; de Lemelerberg. Maar voordat
het zover is wordt er eerst om de berg heengereden alvorens hem te moeten bedwingen van de steile
westkant (6,8% over 800 meter). Na het afdalen wordt wederom het dorpje Lemele aangedaan alwaar
in het dorp een klein lusje gemaakt wordt. De route voegt zich hier onderaan de voet van de
Lemelerberg weer samen met de korte lichte(re) route.

Einde beschrijving 2e lus zware route

Wat volgt is de lange (en vaak moeilijker dan gedacht) beklimming van de oostkant van de
Lemelerberg (2,3% over 1.400 meter). Eenmaal beneden wordt noordwaarts gedraaid en moet nog
een keer klein geschakeld worden voor de dan toch echt laatste beklimming van de dag; de
Lemelerberg van de westzijde (2,9% over 500 meter). Bij helder weer is ook hier sprake van een
fantastisch vergezicht over de lagere gedeelten van Salland.
Na de Lemelerberg wordt het Overijsselse Vechtdal opgezocht en gaat het met enige glooiing in het
landschap westwaarts. Bij westenwind zal menig fietser de luwte van de bossen van het Rechterense
Veld graag verwelkomen. Tussen Rechteren en Dalfsen worden de bossen even verlaten voor een
uitstapje over de rivierdijk van ‘de Overijsselse Vecht’. Bij station Dalfsen wordt deze dijk verlaten en is
de derde en laatste pauzeplaats ingericht.
Direct daarna worden de bossen weer opgezocht om al slingerend richting Heino te koersen. De
laatste scherpsrechter is de Zuthemerweg. Op deze enigszins glooiende weg, zo leert de ervaring,
behoort de harmonie in menig “pelotonnetje” tot het verleden. In groepen met enige competitiedrang is
dit de ideale weg voor een definitieve demarrage. Eenmaal door het dorpje Laag Zuthem volgen nog
een paar pittige kilometers in open landschap en via één van de waterweteringen wordt de Zwolse
stadsrand weer bereikt. Daar is het nog een paar honderd meter (uit)fietsen naar de finish alwaar het,
onder genot van een consumptie, tijd is voor het uitwisselen van de belevingen en koersverhalen.
Routekaart bestuderen
De gehele route is nader te bestuderen en/of te downloaden (GPS) via de volgende link:
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=333363.
Of ga naar www.afstandmeten.nl; zoek in de bovenbalk naar “Routes zoeken” en type bij -geef titel“Salland” in. Na ± 2 sec. verschijnen hier routes; klik vervolgens in de lijst aan: “Salland
Wielertoertocht 2022”. De gehele route (140 km) verschijnt op het scherm.
We hopen u te mogen begroeten op woensdagochtend 6 april 2022 in de sportkantine van
voetbalvereniging SVI (Sportpark De Siggels in Zwolle Zuid).

