wandelen + fietsen

Wandelen en fietsen in Salland
Weidse uiterwaarden. Een prachtig coulisselandschap.
Bloeiende heidevelden en een bosrijke heuvelrug. En
niet te vergeten het schitterende historische decor van
de oude Hanzestad Deventer en de vele landgoederen. In
Salland bevindt u zich in een steeds wisselende maar altijd
inspirerende omgeving, waarbij de rustig kabbelende rivier
de IJssel nooit ver weg is. Een omgeving waar inwoners klaar
staan voor een vriendelijk woord. Waar het leven goed is.
Waar men trots is op het cultureel erfgoed en bourgondisch
genieten geen activiteit maar een levensstijl is. Al fietsend
of wandelend. Hoe u ons gastvrije Salland ontdekt maakt
niet uit. Maar vergeet niet ook een slaapplaats te reserveren,
want na één dagje Salland wilt u (voorlopig) niet meer weg.

Wandel of fiets van knooppunt naar knooppunt

➻ Wandelnetwerk Salland: 825 kilometer aan gemarkeerde
wandel- paden en 155 kant-en-klare rondwandelingen
➻ Fietsnetwerk: 520 kilometer aan bewegwijzerde (thema) fietsroutes.
Kortom; het uitgebreide Sallandse fiets- en wandelnetwerk betekent
oneindig veel wandel- en fiets mogelijkheden! Aan u de uitdaging
ze te ontdekken.
NIEUW IN 2017! In 2017 wordt het fiets- en wandelnetwerk aangepast en uitgebreid met onder andere nieuwe themaroutes. Houd
www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl in de gaten voor actuele informatie.

Kom mountainbiken in Salland

In Salland ligt bijna 150 kilometer aan afwisselende en uitdagende
mountainbikeroutes op u te wachten. De mountainbikeroutes in
Salland zijn afwisselend. Soms een technisch, uitdagend parcours
door bossen en over zandheuvels. En soms even rechtop zitten en
genieten van het afwisselende en charmante landschap. De routes
zijn verbonden met de MTB-routes op de Sallandse Heuvelrug,
de Veluwe en de Achterhoek.

Sallandse Zandloper

Wandel van hoog naar laag dwars door Salland. De Sallandse
Zandloper is een lange-afstand-wandelroute van ongeveer 45 km,
van oost naar west, van rechts naar links, dwars door Salland. De
route loopt van hoog naar laag: van het Nationaal Park De Sallandse
Heuvelrug naar de uiterwaarden van de IJssel, met ruim 65 meter
hoogteverschil.
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“De Sallandse Zandloper in Overijssel heeft alles in
huis voor een fantastisch weekendje wandelen.
Wij liepen van het Boetelerveld bij Raalte naar
Nijverdal: 22 kilometer genieten van verstild
boerenland, uitgestrekte heidevelden en dichte
bossen. En wat zijn de mensen hier superaardig!”
Wandelblogger Frank Wandelt over de
Sallandse Zandloper | www.frankwandelt.nl

Bijzondere wandel- en fietsevenementen
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IJsseltheaterfietstocht (27 en 28 mei)

2

Theo de Rooij classic (3 juni)
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‘Kunst van Hier tot Ginder’ (9 t/m 11 juni)
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Sallandse Heuveltocht (10 en 11 juni)

5

Sallands Mooiste (2 juli)

6

Sallandse Wandelvierdaagse (24 t/m 27 oktober)

Een mooie combinatie tussen sportief bezig zijn en cultuursnuiven. Per dag wordt er een andere route
van ongeveer 30 kilometer gefietst langs uiterwaarden, bos, heide, weilanden en natuurlijk de IJssel.
Onderweg maakt u kennis met de rijke geschiedenis van Salland en geniet u op diverse bijzondere
plaatsen van een korte theatervoorstelling. Geschikt voor jong en oud en deelname is gratis.
www.theaterlangsdeijssel.nl

Toertocht door het hart van Overijssel, die met recht de naam Classic mag dragen!
Classic 80, 110 en 150 km | MTB Zomermarathon 50 en 100 km | Gezinstocht 30 km.
www.theoderooijclassic.nl

De Kunstfietsroute ‘Kunst van Hier tot Ginder’ is een schitterende fietstocht door het
buitengebied van Deventer. Langs de fietsroute vormen bijzondere locaties het podium
voor beeldende kunst, theater en muziek.
www.kunstvanhiertotginder.nl

Een wandeltocht met diverse afstanden die gelopen kunnen worden door de prachtige natuur
van de Sallandse Heuvelrug. Deze wandeling is een goede voorbereiding op de Nijmeegse
vierdaagse. De afstanden die gelopen kunnen worden zijn: 7 ½ - 15 - 20 - 30 en 40 km.
www.wandelsporthaarle.nl

Het ATB, race- & handbike fietsevenement van Salland met ***-sterren NTFU klassieker
status. Fanatieke ATB’ers die zichzelf uitdagen door de vele hoogteverschillen en families
die gezellig samen eropuit gaan. Door die verschillende doelgroepen en hun afstanden
onderscheidt Sallands Mooiste zich van andere wielerevenementen.
www.sallandsmooiste.nl

In de herfstvakantie wordt voor de tiende keer de Sallandse Wandelvierdaagse gehouden.
Er zijn routes van 20, 30 of 40 km en een speciale kidsroute. De routes voeren veelal over
paden door natuurgebieden, over landgoederen en iedere dag een ander buurtdorp.
Ook dag-wandelaars zijn van harte welkom! Inschrijving is geopend vanaf 1 mei 2017.
www.sw4d.nl

Kijk voor meer evenementen en arrangementen op www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl
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