fietsactief met Giant vanuit Raalte

Stabiele wegligging!

Pieken op de pedalen

Stadsmuur Zwolle

Beeldentuin Mariënheem

KNOOPPUNTENROUTE VANUIT RAALTE
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MATERIAALTIP
Giant staat vooral bekend om zijn
sportieve fietsen (ook daarmee kun
je deze route goed rijden!). Maar
wist je dat het fietsmerk tevens
een interessante reeks e-bikes
voert? Bijvoorbeeld de nieuwe
Giant GrandTour E+ serie. Door
onder meer de uitgekiende geometrie, de verende voorvork en
zadelpen, het lichte frame én de
krachtige 5-standen middenmotor
ervaar je een natuurlijk comfort en
een stabiele wegligging. Kies uit de
GrandTour E+ O, GrandTour E+ 1 of
de GrandTour E+ 2. Vanaf
€ 2.499,- kijk op fietsvanzelf.nl

10 AFSTAPTIPS
Mariënheem: bij N35 LA (parallelweg) en na 100 meter zit de beeldentuin links.
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Na de Sallandse bergen kom je langs het
charmante Dalfsen om te eindigen in
Zwolle, of erna door te rijden terug naar
Raalte. Zwollenaren dragen met trots de
geuzennaam De Blauwvingers. Ze kregen
deze naam nadat ze een klokkenspel aan
Kampen hadden verkocht en daar een
fortuin voor terugkregen. De Zwollenaren
zouden ‘blauwe vingers’ van het duiten
tellen hebben gekregen. De kleur blauw
komt nu nog terug in het wapen en in de
shirts van voetbalclub PEC Zwolle. Elk

KUNSTTIP
Het beklimmen van de Sallandse
Heuvelrug is wat zwaar met zoveel
gewicht achterop, want anders zou
je wel zwichten voor een van de
kunstwerken van de Beeldentuin
Mariënheem. Van brons tot steen,
en van glas tot hout. Bij de entreeprijs krijg je een consumptie.
beeldentuinmarienheem.nl

Startpunt: station Raalte
Route 60 kilometer: LA – ri.
Nijverdal – KP50 – N35 oversteken
– 37 – RD (Hellendoornseweg) – 30
– 29 – 33 – 6 – 19 – 1 – 7 – 77 – 78 –
71 – 99 – 98 – 95 – 93 – 81 – 82 – 83
– 59 – 56 – 43 – 44 – 45 – 46 – 41
– 48 – 66 – 65 – ri. 17 – station
Zwolle
Route 80 kilometer: In bovenstaande route van KP 66 verder
naar 50 – 70 – 78 – 7 – 15 – 6 – 42
– 25 – 21 – 28 - 50.
Treininfo: vanaf Zwolle naar Raalte
gaat twee keer per uur een trein
(.22 en .52)

se

Ben je wel in voor wat hobbels op je pad? Wat reliëf
onderweg? Dit is je route! Vol weidegebied, bos en lokale
‘bergen’. Dus je moet er wel wat voor doen. Met de juiste
fiets zweef je echter vol pit over de paden. Zó comfortabel
dat alleen het landschap je de adem beneemt.

Duiten tellen

PICKNICKTIP
Zoek je aan het begin een mooi
picknickplekje? Ga bij KP52 rechtdoor en het eerste weggetje
linksaf. Na een paar honderd meter
kom je bij het Boetelerveld. Een
prachtig, rustig natuurreservaat!
landschapoverijssel.nl/boetelerveld

Tussen KP53 en 29: museum De
Laarman (café en terras) en in het
dorp diverse horeca.
Tussen KP78 en 71: boven op de
berg zit Theehuis De Lemelerberg
(weekenden & vakanties). Loop
erachter omhoog voor een
prachtig uitzicht en het leeuwenmonument van Park 1813.
Tussen KP99 en 95: Overijsselsch
Kanaal. Tot de jaren zestig
gebruikt, gegraven door Willem I.
Tussen KP82 en 83: Huis ten Berg.
Net voor KP83: restaurant
Het Oude Station. Kunstwerk
De Zwevende Kei van Bas Maters.
Net na KP59: de Westermolen uit
1818 met boerderijwinkel.
Tussen KP56 en 43: havezathe
Rutenberg.
Tussen KP43 en 44: vistrap en stuw.
KP 25: ga bij KP 25 even rechtdoor,
in plaats van naar links, voor
kasteel Nijenhuis, met beeldenen siertuin.

KNOOPPUNTENROUTE
VANUIT RAALTE:
60 OF 80 KM

IJs

Adembenemend
Salland

Echte bergen mogen ze niet heten, maar
toch kom je er onderweg een aantal tegen
op de Sallandse Heuvelrug. Eerst schamp
je de Eelerberg. Afhankelijk van de mate
van ondersteuning die je gebruikt, voel
je je kuiten echter pas een beetje op de
Luttenberg (31 meter). Op de Lemelerberg (60 meter) wordt het echt aanpoten.
Kies maar hoe gemakkelijk je het jezelf
maakt. De hoogste berg is overigens de
Archemerberg met 71 meter. Die ligt net
buiten het bereik van deze tocht, tenzij je
een wandeling maakt vanaf het Theehuis
op de Lemelerberg. Hoe deze ‘bergen’
ontstaan zijn? De Sallandse Heuvelrug is
een stuwwal uit de voorlaatste ijstijd toen
de gletsjers zand, grind en klei voor zich
uit duwden.

jaar worden de Blauwvingerdagen georganiseerd in juli, zie blauwvingerdagen.nl.
Dan staan er zo’n 450 kramen in de stad.
Terrasje pikken in de Hanzestad? De
meeste zijn te vinden rond de Michaëlskerk, maar het meest intiem is de Nieuwe
Markt. Daar geven de Zwollenaren hun
duiten weer uit…
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Sallands boerderijlandschap

Mocht je twijfelen over de aanschaf van
een e-bike, dan trekt deze route je misschien wel over de streep. Het relatief
lange traject van 60 of 80 kilometer is met
een elektrische fiets namelijk heel goed te
doen. De klimmetjes in de lekker afwisselende tocht zijn bovendien geen drempel
meer. Trappen moet je trouwens altijd
blijven doen, gelukkig maar. Zo blijf je
lekker actief bezig, zij het met wat meer
gemak. Zo ontdek en beleef je meer
Nederland in één dag.
In dit traject zijn dat onder meer weidegebieden, bossen en boeiende bezienswaardigheden. Daarbij hebben vooral
Luttenberg en Dalfsen een aangename
charme. Bovenal maken de heuvels dit
een bijzondere route vol perspectief.
Finishen doe je in het levendige, monumentale Zwolle, of je koerst vandaar terug
naar Raalte. Zo knoop je er lekker nog
wat kilometers aan vast. Geen probleem!
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