ROUTE BESCHRIJVING SALLAND WIELERTOERTOCHT
2022 (39ste editie)
******LICHTE ROUTE 100 KM en ZWARE ROUTE 140 KM******
De tekst hieronder, welke in zwart is weergegeven, gelden voor zowel de ‘lichte’ 100 km route alsmede de
‘zware’ 140 km route. De twee extra “lussen” in het parcours, die de zware 140 km route maakt, staan in
blauw (cursief) weergegeven. Deze gelden dus niet voor de 100 kilometer rijders. De tekst in groen
weergegeven is alleen geldig voor de 100 km rijders. Deze gelden dus niet voor de 140 km rijders.
START BEIDE ROUTES
Startlocatie: SVI, IJsselcentraleweg 9 te

Na 600 meter

Spoorbaan Zwolle – Deventer oversteken

Na 100 meter

Bij einde fietspad linksaf de weg oversteken

Zwolle. Vanaf parkeerplaats weg oversteken,
linksaf fietspad naast rijbaan
(IJsselcentraleweg) volgen. Fietspad loopt
langs de wijk Ittersum
Fietspad IJsselcentraleweg blijven volgen tot
einde fietspad

(=IJsselcentraleweg, richting de
IJsselcentrale)

Deze blijven volgen tot het Harculose pad

Na 670 meter

Linksaf het Harculose pad inrijden

Deze blijven volgen tot de vierhoekkruising

Na 730 meter

Einde pad rechtsaf de Jan van Arkelweg in (=
IJsseldijk)

Haakse bocht naar links. Direct na het

Na 1.200 meter

Rechtsaf de Fabrieksweg in

Fabrieksweg blijven volgen tot Y-splitsing

Na 1.000 meter

Linksaf de Windesheimerweg in

Voor de spoorwegovergang

Na 700 meter

Rechtsaf de Bulderingsweg in

Deze weg gaat over in Herxen en leidt naar

Na 2.200 meter

Weg vervolgen en spoorlijn Zwolle-Deventer

afdalen van de IJsseldijk

het dorpje Herxen. In dit dorpje draait de weg

oversteken

linksaf
Weg komt uit op de kruising met de N 337

Na 700 meter

(Zwolle-Deventer)
Deze weg slingert door het IJssellandschap

Gevaarlijk kruising oversteken, rechtdoor de
Bremmelerstraat in

Na 2.400 meter

Volgt een Y-splitsing. Hier rechtsaf de
Bremmelerstraat blijven volgen (dus niet
linksaf draaien de Gravenweg richting
Liederholthuis).

Bremmelerstraat vervolgen

Na 1.500 meter

Bij een vierhoekskruising de weg rechtdoor

Duisterendijk uitrijden

Na 970 meter

Bij T-splitsing linksaf (= Wechterholt)

Na 240 meter

Rechtsaf over het bruggetje ’t Nijenhuis in

Na 2.100 meter

Rechtsaf de Benddijkweg in

Na 1.000 meter

Linksaf de Raalterstraat in

Na 75 meter

Rechtsaf (=Korenbloem, straatnaambordje

vervolgen (= Duisterendijk)

Klinkerweg welke voert langs het
gelijknamige kasteel. Spoorwegovergang
Zwolle-Almelo passeren en Heino binnen
rijden. Na de spoorbaan heet de weg
Stationsweg
De Benddijkweg (klinkerweg langs de rand
van Heino) vervolgen en uitrijden tot aan Tsplitsing
Asfaltweg (oude weg Heino – Raalte).

ontbreekt) .
Splitsing met de Raalterdwarsweg

Na 440 meter

Einde fietspad, linksaf de Berkendijk in

Berkendijk vervolgen tot aan T -kruising

Na 1.100 meter

Hier links aanhouden (als ware rechtdoor)

Berkendijk vervolgen

Na 1.970 meter

Rechtsaf de Veldermansweg in. Scherpe

(verbindingsweg N 35 – met het dorp Heino)
Hier oversteken, fietspad, rechtsaf en
vervolgens viaduct onder de N 35 door

bocht links, scherpe bocht rechts. Weg gaat
over in de Raarhoeksweg (klinkerweg).
Raarhoeksweg vervolgen

Na 900 meter

Linksaf slaan = Krieghuisweg. Weg gaat voor
camping “Krieghuusbelten” langs en buigt
voor het kanaal naar links. Vanaf daar heet
de weg Wolthaarsdijk.

Wolthaarsdijk links van kanaal volgen

Na 340 meter

Kruising. Hier rechts afslaan over het

Oude Twentseweg vervolgen

Na 810 meter

Kruising. Rechtsaf de Achterkampweg.

Vrijwel direct linksaf fietspad naast de Oude

Na 750 meter

Rechtsaf de Veenweg in

Veenweg vervolgen

Na 800 meter

Linksaf de Schanekampsweg in

De Schanekampsweg vervolgen tot aan T-

Na 1.900 meter

Rechtsaf de Elskampweg (= klinkerweg) in

bruggetje (= Oude Twentseweg)

Twentseweg in. Betreft nieuwe
verkeerssituatie. Fietspad/weg voert onder
nieuw viaduct N 348 (Raalte-Hoogeveen)
door. Na de onderdoorgang de Oude
Twentseweg vervolgen

splitsing

richting Luttenberg

De Elskampweg vervolgen, het dorpje

Na 725 meter

Luttenberg binnenrijden

Gevaarlijke kruising in dorpje Luttenberg.
Hier schuin oversteken de Butzelaarstraat in

e

Weg voert omhoog over de 1 helling van de

Na 1.300 meter

Linksaf de Looweg in

Looweg vervolgen

Na 740 meter

Op kruising rechtsaf de Vondervoortsweg in

Vondervoortsweg vervolgen

Na 1.970 meter

Op T splitsing linksaf de Kathuizenweg in

Kathuizenweg vervolgen

Na 310 meter

Rechtsaf de Sanatoriumlaan in

Na 1.700 meter

Rechtsaf de Noord Esweg in

Na 690 meter

1 Pauzeplaats

dag. Het dorpje Luttenberg uitrijden,
Butzelaarstraat vervolgen. Eenmaal beneden

e

Weg voert over de 2 helling van de dag.
Eenmaal beneden
Bij de entree van het bos thv. de kruising met
de Koetreeweg

e

(nog 65 respectievelijk 105 km te gaan)

De Noord Esweg vervolgen, Hellendoorn

Na 1.400 meter (vanaf de pauzeplaats)

wordt binnengereden. Bij kruising
e

Rechtsaf Geerhard
Boschstraat/Luttenbergerweg in

De Luttenbergerweg is de 3 helling van de

Na 1.200 meter SPLITSING KORTE LICHTE

Op de T - kruising met de Tunnelweg voert

dag en voert langs de entree van het

ROUTE (100 KM) MET ZWARE LANGE

de 100 km route rechtdoor. De 140 km route

attractiepark Hellendoorn. Eenmaal over de

ROUTE (140 KM). Dit is na ruim 36

slaat hier linksaf en om een “lus” te maken

top

kilometer te hebben gefietst)

over de Sallandse Heuvelrug

Na 2.800 meter

Na het spoorwegviaduct (spoorbaan Zwolle-

VERVOLG ROUTEBESCHRIJVING
e

140 KM (= 1 LUS)
De Tunnelweg in en afdalen. De Tunnelweg
vervolgen (onder de spoorbaan Zwolle-

Enschede), rechts het fietspad aanhouden en

Enschede door)

bij de stoplichten (N 35) oversteken!
(=gevaarlijke kruising). Na oversteek linksaf,
parallelweg rechts van de N 35 vervolgen

Parallelweg gaat over in fietspad (twee

Na 3.000 meter

rijrichtingen) langs de N 35. Na het

Sallandse Berg”), rechtsaf de Holterberg op

e

wildviaduct volgt de 4 helling van de dag
Weg voert over de Holterberg richting Holten.

Bovenop de helling, bij restaurant “De
(=Nijverdalsebergweg)

Na 8.900 meter

Rechtsaf de Motieweg in

Na 1.200 meter

Rechtsaf de Helhuizerweg in

Helhuizerweg vervolgen

Na 935 meter

Linksaf de Haalmansweg in

Haalmansweg vervolgen

Na 375 meter

Bij splitsing rechts aanhouden de

Helling 5, 6, 7. Nijverdalsebergweg gaat over
in Rietslenkpad, welke weer over gaat in de
Holterbergweg.
Motieweg vervolgen. Let op; er volgt een
gevaarlijke afdeling met tegemoetkomende
renners en aan het einde T splitsing

Haalmansweg vervolgen (dus niet rechtdoor
de Flisweg in)
De Haalsmanweg vervolgen

Na 630 meter

Bij T splitsing linksaf de Raalterweg in

De Raalterweg vervolgen

Na 970 meter

Linksaf de Helhuizerweg in

Helhuizerweg vervolgen

Na 140 meter

Rechtsaf de Motieweg in (let op afdalende

De Motieweg is de 8e en tevens zwaarste

Na 1.200 meter

(richting Holten)

renners, blijf rechts!!!)
Op T- splitsing rechtsaf de Holterbergweg in.

helling van de dag. Het eindigt bovenop de

Deze gaat over in de Molenbelterweg.

Holterberg

Afdalen tot in Holten. Vlak voor einde afdaling
rechtsaf De Koninginneweg in

Koninginneweg vervolgen

Na 50 meter

Burg. Van der Borchstraat vervolgen

Na 100 meter

T- splitsing linksaf de Burg. Van der
Borchstraat in
Linksaf de Molenbelterweg in (= weer terug
de Holterberg op)

e

Molenbelterweg is de 9 helling van de dag.

Na 10.700 meter

Hier voor de stoplichten linksaf het fietspad

Deze weg vervolgen over de Sallandse

vervolgen aan de linkerzijde langs de N 35

Heuvelrug. We rijden nu voor de tweede keer

richting Raalte (= in tegengestelde richting als

op de Holteberg maar nu in de richting

op de heenweg naar de Sallandse Heuvelrug

Nijverdal. Beklimming van helling nummer 10

toe)

en 11. De weg in zijn geheel afrijden, het
eindigt weer bij de N 35/Grotestraat (kruising
bij “Hotel De Sallandse Berg”)
Weg afdalen en vervolgen tot kruising met de

Na 3.000 meter

stoplichten

Rechtsaf het fietspad op naar de stoplichten.
Hier de N 35 oversteken (=gevaarlijke
kruising). Na oversteek linksaf en gelijk weer
rechts de Tunnelweg in (onder het viaduct
spoorbaan Zwolle-Enschede door)

Tunnelweg vervolgen en beklimmen helling

Na 2.800 meter

12.

Bovenop de helling linksaf, de
Luttenbergerweg in (=afdalen)

EINDE ROUTEBESCHRIJVING LUS
140 KM

VERVOLG BEIDE ROUTES
De Luttenbergweg afdalen en vervolgen naar

Na 3.900 meter

Linksaf de Blikweg in (deze weg is het

Luttenberg. De weg gaat over in de

beroemdste stukje van de Luttenbergring

Buurtschapsweg.

motorcircuit). De bochten in de weg vertellen
waarom

De Blikweg vervolgen

Na 1.200 meter

Op de kruising rechtsaf de Hellendoornseweg
in (richting Mariënheem). Dit is een
klinkerweg

De Hellendoornseweg vervolgen

Na 660 meter

Rechtsaf de Bergweg in

De Bergweg vervolgen. Deze weg gaat over

Na 1.450 meter

Na de afdaling op de T-splitsing de

e

de Luttenberg, dit is de 13 helling van de

Butzelaarstraat in. (In tegengestelde richting

dag
De Butzelaarstraat vervolgen (vals plat

van de route eerder in het parcours)
Na 650 meter

Rechtsaf, de Vondervoortsweg in (afdeling)

Na 590 meter

Linksaf de Looweg in

De Looweg vervolgen tot aan de kruising

Na 480 meter

Rechtsaf de Lemelerweg in richting Lemele

De Lemelerweg vervolgen

Na 3.700 meter

Oversteken van het Overijsselse kanaal,

omhoog) tot in het dorpje Luttenberg
De Vondervoortsweg vervolgen tot aan de
kruising

direct na het oversteken kanaal bij kruising
rechtdoor het fietspad van de Korteveldsweg
nemen (links van de weg), in richting Lemele
Korteveldsweg vervolgen

Na 300 meter

Rechtsaf de Glinthaar in

Glinthaar vervolgen

Na 1.150 meter

Op gevaarlijke kruising (met de Glintweg)
rechtdoor, weg blijven vervolgen

Glinthaar vervolgen naar Lemele

Na 840 meter

In Lemele op de onoverzichtelijke kruising
rechtdoor (vorige editie gingen we hier
linksaf, nu dus rechtdoor) Zandeinde in.

Zandeinde vervolgen

Na 710 meter

Linksaf de Huusminksteeg in.

Huusminksteeg vervolgen

Na 350 meter

Linksaf de Lemelerweg in. Bij
vierhoekskruising rechtdoor weg vervolgen
en vervolgens aan de linkerkant Zaal Dijk.
e

2 Pauzelplaats, Zaal Dijk, Lemele
(nog 41 respectievelijk 49 km te gaan)
Voor de 100 kilometer rijders: met de rug

Na 80 meter

naar de toegangsdeur van Zaal Dijk rechtsaf

Op de kruising, linksaf de Kerkweg in richting
de Lemelerberg

de weg vervolgen. Dit in tegengestelde
richting waar de route ook vandaan kwam.

VERVOLG ROUTEBESCHRIJVING
e

140 KM (= 2 LUS)
Met de rug naar de toegangsdeur van Zaal

Na 900 meter

Rechtsaf de Zonnebloemweg in

Na 2.300 meter

Rechtsaf de Ommerweg in

Na 1.800 meter

Rechtsaf de Lemelerberg op (= Kerkweg in)

Na 2.300 meter

Rechtsaf de Lage Esweg in

Lage Esweg vervolgen

Na 290 meter

1 weg links, de Reefhuisweg in

Reefhuisweg vervolgen

Na 110 meter

1 weg links, de Dennenhoekweg in

Dennenkoekweg vervolgen

Na 210 meter

Bij T-splitsing linksaf de Kerkweg in richting

Dijk linksaf de Korteveldsweg in (fietspad
nemen rechts van de weg)
De Zonnebloemweg vervolgen, onderlangs
de Lemelerberg tot aan T – splitsing
Ommerweg vervolgen tot de kruising
e

Lemelerberg (westzijde) is de 14 helling van
de dag. Afdalen tot in Lemele. Bij het
binnenrijden van Lemele

e
e

de Lemelerberg
e

EINDE ROUTEBESCHRIJVING 2 LUS
140 KM

VERVOLG BEIDE ROUTES
Kerkweg vervolgen (beklimming Lemelerberg

Na 2.400 meter

e

oostzijde). Dit is de 15 helling van de dag.

Kruising, rechtsaf de Ommerweg in richting
Dalfsen. Deze gaat over in de Oude

Afdalen

Raalterweg

Oude Raalterweg vervolgen

Na 180 meter

Wanneer verharde weg naar links afbuigt bij
T – splitsing rechtdoor, smal verhard fietspad
op (straatnaambordje ontbreekt). Let op
heftig opduwend asfalt a.g.v. boomwortels.
Het fietspad loopt parallel met de zandweg
over de noordzijde van de Lemelerberg.
Deze nemen

Oude Raalterweg vervolgen. Wat volgt is de

Na 3.200 meter

Linksaf de Dalmsholterweg in

Na 850 meter

Rechtsaf de Oude Hammersweg in

Oude Hammersweg vervolgen

Na 880 meter

Rechtsaf de Koedijk in

Koedijk vervolgen (Koedijk gaat na ruim

Na 3.000 meter

Nieuw: rechtdoor bij de kruising waar we

klim over de noordzijde van de Lemelerberg.
e

Dit is de 16 en laatste helling van de dag.
Afdalen en in zijn geheel doorrijden tot aan
de T – splitsing
Dalmsholterweg vervolgen (tot voorbij
camping Bergzicht)

2.000 meter over in de Deventerweg)

afgelopen jaren rechtsaf de Oude
Hammerweg in gingen. (Dit is bij een
parkeerplaats van de N 348). Weg vervolgen
naast de N 348 (parallelweg).

Deventerweg vervolgen richting het zuiden

Na 2.600 meter

(paralelweg N 348)
Na 230 meter (uit het viaduct komende) T –

Nieuwe verkeerssituatie: T – splitsing.
Rechtsaf nieuw viaduct onderdoor N 348.

Na 420 meter

splitsing, hier rechtsaf de Deventerweg

T – splitsing. Linksaf (rechtdoor is
doodlopende weg) de Achterveldsweg in.

richting het noorden
Achterveldsweg vervolgen

Na 1.560 meter

T – splitsing. Rechtsaf de Dalmholterdijk in

Dalmsholterdijk vervolgen, gaat over in de

Na. 3.300 meter

Bij T – splitsing oversteken, fietspad op. Hier

Schaapskooiweg (omgeving

rechtsaf, fietspad aan linkerzijde

Rechterenseveld)

Dalmsholterweg op richting
Rechteren/Dalfsen

Dalmsholterweg vervolgen, over de

Na 1.200 meter

spoorbaan Dalfsen - Ommen

Net na de spoorwegovergang draait de weg
naar links. Hier het fietspad op, linksaf
richting Dalfsen (= Rechterensedijk, fietspad
rechts van de weg)

Fietspad Rechterensedijk (voert op een

Na 2.200 meter

Aan het einde van de weg volgt rotonde ( =

gegeven moment over de Vechtdijk)

gevaarlijke oversteken). Driekwart rond,

vervolgen

Stationsweg nemen richting station
Dalfsen/Heino

Fietspad Stationsweg voert voor het NS

Na 130 meter

station Dalfsen langs. Voor het NS station
Het fietspad vervolgen. Bij einde fietspad

e

3 pauzeplaats
(nog 19 km te gaan)

Na 3.950 meter

rechtsaf draaien over de spoorbaan Dalfsen

Bij Y splitsing rechtsaf de Blauwedijk in
richting Hoonhorst

– Ommen en gelijk rechts de Heinoseweg op.
Een weg met veel haakse bochten
Blauwedijk vervolgen

Na 290 meter

Linksaf de Slennerbroekerweg in (=

Slennerbroekeweg vervolgen

Na 2.900 meter

Bij T – splitsing linksaf de Molenhoekweg in

De Molenhoekweg vervolgen

Na 270 meter

Bij T – splitsing rechts draaien, weg gaat over

Hagenweg vervolgen

Na 245 meter

klinkerweg)

in Hagenweg
Kruising met parallelweg N 35 (Zwolle –
Almelo). Linksaf de parallelweg nemen aan
de linkerzijde van de N 35 richting Heino.
(N 35 bij de stoplichten dus niet oversteken).
Dit is de Zwolseweg
Zwolseweg langs de linkerzijde van de N 35

Na 510 meter

blijven vervolgen

S – bocht. Onder viaduct door van de N 35
en over het Overijssels kanaal. Na de bocht
bevindt de route zich aan de rechterzijde van
de N 35 (= parallelweg) richting Heino

Zwolseweg langs rechterzijde van N 35

Na 2.200 meter

blijven vervolgen (korte klinkerstrook,

Bij T – splitsing rechtsaf de Zuthemerweg in
richting Laag Zuthem

overgaand in asfaltweg)
Zuthemerweg vervolgen

Na 3.300 meter

Kolkweg vervolgen, spoorbaan Zwolle –

Na 160 meter vanaf de spoorbaan

Weg vervolgen door dorpje Laag Zuthem.
Zuthemerweg gaat over in de Kolkweg

Heino oversteken.
De Kolkweg vervolgen tot net voor de

fietspad op. Dit blijft de Kolkweg
Na 1.000 meter

oversteek van de wetering
De Aalvangersweg vervolgen met de

Net voor de kruising rechts aanhouden het
Net voor de brug, rechtsaf de Aalvangersweg
in

Na 980 meter

wetering aan de linkerkant

Linksaf, over de brug van de wetering,
vervolgen van de Aalvangersweg

Aalvangersweg vervolgen

Na 770 meter

Na het viaduct op het fietspad blijven (=

Na 1.300 meter

Rechtdoor onder het viaduct (N 337) door en
het fietspad op

Hollewandsweg). Zwolle binnenrijden. Bij

oversteek), het fietspad op van de

eerste rotonde rechtdoor
IJsselcentraleweg vervolgen

Bij tweede rotonde linksaf (gevaarlijke
IJsselcentraleweg

Na 200 meter

Aan de linkerzijde het clubgebouw van SVI

EINDE SALLAND WIELERTOERTOCHT

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
Organisatie: Politie, Eenheid Oost Nederland, Basisteam Zwolle
Website: www.sallandwielertoertocht.nl
Inlichtingen: mail uw vraag naar sallandwielertoertocht@gmail.com
Deelname is op eigen risico. Rijden met fietshelm is verplicht!

