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Track Alte Herren - ‘brug’
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4

5
Verbindingsroute
• Holten
• Hellendoorn
• Nijverdal
• Lemele
• Markelo
• Rijssen

Track ASR Bos

SALLAND
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Track Terranova
Track Vlessendijk
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Salland staat onder fanatieke
mountainbikers bekend om zijn
prachtige mountainbikeroutes.
Volgens velen zelfs de beste
van Nederland. Vanuit het
MTB-netwerk Salland heb je
verbinding met het MTB-netwerk
Twente, MTB-netwerk Sallandse
Heuvelrug en met de MTB-routes
in de Achterhoek. Kortom,
Salland is het fietsparadijs voor
mountainbikers! Tip: start bij
het Wechelerveld in Deventer.
Hier starten 4 mooie MTBroutes die in verbinding staan
met routes op de Sallandse
Heuvelrug en de Achterhoek.
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Track Raalterweg
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Track Rande (lus met klimwerk)
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2
Track Wechelerveld
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Route wecherlerveld 4 km
Route ijsselland

6
34 km

Route oostermaet
Route salland
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Track USB-park

38 km
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38 km

VERbindingsroute
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Track Wijnberg Climb
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AANRIJROUTE
Route highlights
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Track Klimaatpark

Horeca
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Café Ruimzicht

Campings

Kasteel de Haere

1
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Hotel Gaia
Theehuis Bij van Bruggen
Rustpunt Camperplaats de Brandkoele
Brasserie Dertien
Restaurant NuNu
‘t Pannekoekhuis Lettele
Restaurant De Koerkamp
Rustpunt de Lange Pier
Café Brasserie Nooit Gedacht
Brasserie Zonnig

Verbindingsroute
• Gorssel (Noord)
• Gorssel (Zuid)
• Zutphen
• Vorden
• Lochem
• Borculo
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Minicamping Campeerd
Camperplaats de Brandkoele
Boerderijcamping de Kleverkamp
Camping Ikkinkshof
Minicamping de Kleine Lippe
Camping de Coolewee
Camping de Flierweide
Camping de Hoge Moât
Vakantiepark de Sallandshoeve
Camping de Portlander
Camping Zuidvelde

Fietsenzaken/vignetverkoop
1
2
3
4
5
6
7
8

Ripperda - Olst
Logt Tweewielers - Olst
RB2 Wielers - Diepenveen (Beumer)
Bos - Deventer
Profile Riesewijk - Deventer
De Groot - Heeten
Nijland Cycling - Heeten
WRBIKES - Haarle

hotels/B&B’s
1
2
3
4
5
6
7

Hotel Gaia
B&B Bigstee

GroepEN/RECREATIE

Vakantieboerderij Schalkhaar

1
2
3
4
5

Vakantiewoning Averlinde
Het Betere Boerenbed Wesselink
B&B De Pothaar
Hotel de Leeuw

De Kleine Wildenberg
Huis in ‘t Veld Groepsaccommodatie
In het huis van
Koe in de kost
Recreatiebedrijf de Maathoeve

114 kilometer
uitdagende
MTB-routes

114 K

M

SALLAND
MTB ROUTES

Salland staat onder fanatieke mountainbikers bekend
om zijn prachtige mountainbikeroutes. Volgens velen
zelfs de beste van Nederland. Het MTB-netwerk Salland
bestaat uit 114 km aan mountainbikeplezier. Van de
langste singletrack in Nederland, tot kombochten in de
natuur en zelfs een urban trail in Deventer. Je vindt het
allemaal in Salland.

ROUTE
Wechelerveld
MTB-route (4 km)
Volg de zwarte bordjes
Deze route leid je langs de langste single track route van
Nederland, een bijna 5 km lang technisch parcours over
een oud exercitieterrein en een voormalige stortplaats.
Perfect trainingsparcours. Is deze route te kort voor je?
Geen probleem, want de route staat in verbinding met de
andere routes.
Startlocatie: Wechelerweg

De routes zijn met elkaar verbonden, waardoor je genoeg
kilometers kunt maken. Heb je hier niet genoeg aan? Dan
kun je vanuit het MTB-netwerk Salland verbinding maken
met het MTB-netwerk Twente, de routes op de Sallandse
Heuvelrug en de MTB-routes in de Achterhoek. Kortom,
Salland is het fietsparadijs voor mountainbikers!

Deze kaart is een uitgave van Salland Marketing i.s.m.
Stichting MTB Salland. De kaart is mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van de Provincie Overijssel
en de Gemeente Deventer.
Oplage
Uitgever
Vormgeving
Drukker
Copyright 2021
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Salland Marketing i.s.m. de Stichting
MTB Salland, Hanzelaan 351, 8017 JM,
Zwolle, info@sallandmarketing.nl
Bloos Concept & Creatie (Deventer)
www.bloos.nu
PrintRegie, www.printregie.nl
De uitgever kan geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden voor
de gevolgen van onjuistheid of
onvolkomendheden welke eventueel
in deze uitgave voorkomen. Niets
in deze uitgave mag -in welke vorm
dan ook- worden gekopieerd zonder
toestemming van de uitgever.

ROUTE
Oostermaet

ROUTE
IJSSELLAND

MTB-route (38 km)
Volg de rode bordjes.

MTB-route (34 km)
Volg de groene bordjes

Deze route laat je het mountainbiken op een heel andere
manier beleven. De route combineert de natuur met
de stadswildernis. Start in Deventer en fiets langs hoge
kantoorgebouwen. Met pittige klimmetjes, spannende
afdalingen, drops en zelfs een rockgarden.

De route maakt gebruik van bestaande, vooral
onverharde, paden en stukken singletrack. In de route
zijn kunstmatige hoogteverschillen aangebracht.
Door het vele draaien en keren is het een technisch en
uitdagend parkoers.

Startlocaties: Wechelerweg, Deventer / De Scheg, Piet
van Donkplein 1, Deventer / Kanaaldijk West, Schalkhaar /
Kolkmansweg, Schalkhaar.

Startlocaties: Café Ruimzicht, EIkelhofweg 9, Olst
(Boskamp) / Wechelerweg, Deventer / Schapenzandweg
3, Diepenveen / Haereweg 4, Olst

Rondom Deventer ligt 114 km aan routes die
onderhouden moeten worden. Dit wordt gedaan door
vrijwilligers van Stichting MTB Salland. Om deze trails
te onderhouden is er gereedschap nodig. We vragen
je daarom voor een klein bedrag een vignet te kopen,
waarmee je de vrijwilligers ondersteunt en meehelpt
om het MTB-netwerk Salland te onderhouden. Je
bent niet verplicht om een MTB-vignet te kopen. Maar
koop je een vignet, dan draag je bij aan veilige, mooie
en goed onderhouden routes rondom Deventer. Scan
onderstaande QR code.

Verbinding: De Oostermaet route is verbonden met de
Achterhoek in de richting van het Grote Veld bij Vorden
en de Lochemse Berg. Met 4 kilometer ben je vanuit deze

Deze route neemt je mee door het hart van Salland met
het prachtige coulisselandschap en langs het Overijssels
kanaal. De route bevat uitdagende singletracks, maar
gaat ook over brede paden en asfalt. Aan variatie dus
geen gebrek.
Startlocaties: Wechelerweg, Deventer / Dorpsstraat, Heeten
/ Kanaaldijk West, Schalkhaar / Raalterdijk 22, Schalkhaar.
Verbinding: Vanuit Deventer heb je een fantastisch
vertrekpunt naar de Sallandse Heuvelrug. De
mountainbike track Heeten / Sallandroute is verbonden
met route Holten. Door middel van de bekende MTB
bewegwijzering kom je na 7,8 kilometer op de Holterberg
uit. Dat op zijn beurt weer verbonden is met Hellendoorn,
Nijverdal en Rijssen.

Het onderhoud aan de tracks
wordt verzorgd door:

Je fietst op je best op goed onderhouden trails. Wij
zorgen ervoor dat de routes in topconditie verkeren.
Koop een vignet. Zo houden we je route mooi.
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De Stichting MTB Salland is de
schakel tussen de onderhoudsgroepen
en de landgoedeigenaren,
gemeentes, overheidsinstanties,
fietsverenigingen en andere
relevante partijen. De doelstelling
van de stichting is het initiëren,
ondersteunen en onderhouden
van mountainbikeroutes in de
regio Deventer.

Je kunt op de site ook de
GPX-bestanden van de
4 routes downloaden

MTB-route (38 km)
Volg de paarse bordjes
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Koop EEN vignet

www.mtbsalland.nl

ROUTE SallanD

scoor je vignet!
SCAN DE QR-CODE

Stichting MTB Salland

T H E

stermaet jes
T R A I L

M A K E R S

MTB GEDRAGSREGELS
1
2
3

Fiets alleen daar waar het is toegestaan

4

Waarschuw andere recreanten
tijdig en vriendelijk

5

Benader andere recreanten
en drukke locaties stapvoets

6

Voorkom onnodig remmen,
spaar de ondergrond

7
8

Maak geen onnodig lawaai

9

Niet fietsen tussen zonsondergang en
zonsopgang (al dan niet met verlichting)

Respecteer de natuur; plant en dier
Fiets in kleine groepjes

Laat geen afval achter

Het gebruik van routes en paden is geheel op eigen risico

Raak verslingerd
aan Salland
Naast fantastisch mountainbiken is
er nog veel meer te doen in Salland.
Bezoek bijvoorbeeld de Hanzestad
Deventer of karakteristieke dorpjes.
Beleef onze prachtige natuurgebieden.
Maak kennis met onze gastvrijheid.
Geniet van de streekgerechten en de
historie en cultuur.
Wil je Salland inspiratie opdoen?
Kijk dan snel op:
www.verslingerdaansalland.nl

TIP!

Mountainbike huren?

Geen mountainbike bij je? Geen probleem! Bij
onderstaande bedrijven kun je een mountainbike huren:
Ultimate Adventures
www.ultimateadventures.nl
Bij Ultimate Adventures
kun je niet alleen een
mountainbike huren. Ze bieden ook mountainbikeclinics
aan. Je verkent onder begeleiding van een instructeur de
routes in Salland. Tijdens de mountainbike clinic worden
de basisbeginselen van mountainbiken met je door
genomen. Denk aan het instellen van je mountainbike. Je
houding op de mountainbike, het schakelen tijdens het
rijden en natuurlijk veiligheid.
Jan Stam Fietsverhuur
www.janstamfiets.nl
Al 40 jaar verhuurt Jan Stam
Fietsverhuur fietsen. Je kunt
snel en makkelijk online een fiets huren.
De fiets kun je op een plek laten afleveren of je haalt
deze bij Jan Stam in Holten op. Voordeel hiervan is dat
je meteen op de blauwe route in Holten zit en vanaf hier
verbinding hebt met de MTB-routes rondom Deventer.
WRBIKES Fietsverhuur
www.wrbikes.nl
Hier kun je terecht voor
het huren van een KTM
mountainbike, tevens wordt er een helm en bidon ter
beschikking gesteld. Over de Sallandse Heuvelrug kun je
vele routes afleggen, de routes starten vanaf WRBIKES in
Haarle! Wij bieden ook de mogelijkheid
om een mountainbike of elektrische
mountainbike te huren inclusief
helm en bidon.

ONDERHOUD

Mooie tracks vragen goed onderhoud. Wil je lekker
kunnen doorfietsen, check dan vooraf of er op de track
een onderhoudsploeg aan het werk is. Scan de QR code
voor het actuele overzicht van het onderhoud.

