
 

 
 

Fietsroute Bourgondisch fietsen door Salland, Twente en het Vechtdal 
Genieten van het afwisselende landschap en pauzeren op bijzondere locaties  
 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

  
 

Afstand: 49 km 

 

Overijssel is een heerlijke fietsprovincie. Je vindt er prachtige natuur, authentiek boerenland en natuurlijk 

genoeg mooie plekken om tijdens de fietstocht iets te eten en te drinken. Deze fietstocht laat je 

kennismaken met de Lemelerberg, het Vechtdal en het minder bekende Twentse Hooilanden. Onderweg 

fiets je langs kanalen en heidevelden, door bossen en velden en passeer je twee keer het riviertje de Regge 

dat in de buurt van Ommen uitstroomt in de Overijsselse Vecht. Het letterlijke hoogtepunt van de route is 

de Lemelerberg waar je, als je geluk hebt, de schaapskudde tegenkomt. 

 

Starten en pauzeren 

A. Hof van Salland, Knollenhaarweg 7 Hellendoorn 

B. Restaurant Prosecco, Tonnendijk 2 Vroomshoop 

C. De Vosseboer, Vosseboerweg 18 Den Ham 

D. Stationsrestaurant Spoor 7 Stationsweg 35 Ommen 

 

Heuvelachtig terrein 

De route gaat gedeeltelijk over heuvelachtig terrein. Een fiets met versnellingen is daarom aan te bevelen. 

 

De routebrochure met voordeelcoupons is binnenkort verkrijgbaar bij alle start- en pauzeplaatsen. 

 

 

Routebeschrijving 

R=rechts(af), L=links(af), RH=rechterhand, LH=linkerhand, KP=fietsknooppunt, →=fiets richting 

 

    Hof van Salland (A) 

    Pauzeren/eindigen: Na 1,4 km aan je RH. 

    Vertrek: Verlaat Hof van Salland en ga R. → KP 85  

 

1. KP 85 → KP 3 → KP 4 → KP 34 → KP 35 → KP 32 → KP 28 Let op: Na het spoor bij de tweede brug het 

   kanaal oversteken. Daarna direct L (Oranjestraat). 

 

    Restaurant Prosecco (B) 

    Pauzeren/eindigen: Ligt bij de volgende brug aan je RH. 

    Vertrek: Verlaat Restaurant Prosecco en steek de brug over. Lees verder bij 3. 

 



 

2. Neem de eerste weg L (brug oversteken). 

 

3. Op de tweede rotonde L (President Kennedystraat). 

 

4. Eerste weg R (Van Stolberglaan) en tweede weg R (Koninginneweg). → KP 31 

 

Je fietst door het gebied dat de ‘Twentse Hooilanden’ wordt genoemd. In deze landelijke streek op de 

grens van Salland en Twente, bepaalt een gevarieerd landschap al eeuwen het beeld. Nog niet ontdekt 

door de massa, ervaar je hier rust en ruimte. 

 

5. KP 31 → KP 26 → KP 5. Let op: Aan het eind van de weg R (Hammerflier). L aanhouden en dan de 

   eerste weg L (Beerzerhooiweg). 

 

6. Eerste weg L (Beerzerhaar). → KP 88 

 

    De Vosseboer (D) 

    Pauzeren/eindigen: Na 2 km aan je LH. 

    Vertrek: Verlaat De Vosseboer, ga R en direct L (Nieuwe Hammerweg). → KP 88 

 

Je fietst door het dal van de rivier de Vecht. Deze 167 km lange regenwaterrivier ontspringt in Duitsland en 

loopt zo’n 60 km over Nederlands grondgebied. Langs de rivier ontstonden rivierduinen waarop in de 

Middeleeuwen akkerbouwgronden ontstonden, ook wel essen genoemd. Deze essen moesten worden 

bemest en dat gebeurde met de mest van schapen die graasden op de verder van de rivier gelegen 

heidevelden. Op veel van deze heidevelden werden later de bossen aangeplant waar je nu doorheen fietst. 

 

7. KP 88 → KP 87 → KP 51 → KP 50 → KP 42 → KP 49 → KP 44 

 

    Stationsrestaurant Spoor 7 (E) 

    Pauzeren/eindigen: Ga vóór het spoor R. Spoor 7 ligt in het stationsgebouw. 

    Vertrek: Verlaat Spoor 7, ga R en aan het eind van de weg R . → KP 44 

 

8. KP 44 → KP 70 → KP 73 → KP 74 

 

De Sallandse heuvels zijn ontstaan tijdens het Saalien, de voorlaatste IJstijd die duurde van 238.000 tot 

126.000 jaar geleden. Vanuit het noorden oprukkende gletsjers stuwden de bodem op, met als resultaat 

een aantal stuwwallen waarvan de Lemelerberg er een is. Tijdens de laatste IJstijd (Weichselien) die 

duurde van  116.000 tot 11.700 jaar geleden, was Nederland niet bedekt met ijs, maar was de bodem 

permanent bevroren. Koude winden vanuit het noorden voerden een dikke laag dekzand aan. Deze 

zandbodem vind je nu nog terug op de Lemelerberg. 

 

9. KP 74 → KP 35 → KP 71 → KP 78 → KP 77 → KP 7 → KP 85 

   Lees bovenaan verder. 

 

 

 

 

 



 

Starten en pauzeren  

A. Hof van Salland 

Knollenhaarweg 7 Hellendoorn · 0572 331377 · www.hofvansalland.com 

Hof van Salland ligt in een uniek vakantiegebied. Tussen de rivier de IJssel en het Nationaal Park de 

Sallandse Heuvelrug: Salland!  Op dit groene resort vindt u luxe, stijlvolle, traditioneel gebouwde villa's.  In 

restaurant De Hazelaer kunt u tijdens of na de fietstocht terecht voor een drankje of lunch en diner. 

 

B. Restaurant Prosecco 

Tonnendijk 2 Vroomshoop · 0546 432020 · www.restaurantprosecco.nl 

Sfeervol ingericht restaurant, gelegen in het centrum aan het kanaal, met uniek verwarmd terras en serre. 

Voor een hapje, drankje, lunch of diner. Ongedwongen, warme en hartelijke sfeer. 

 

C. De Vosseboer 

Vosseboerweg 18 Den Ham · 0546 671503 · www.devosseboer.nl 

Op ons bedrijf wordt heerlijk boerderij ijs gemaakt. U kunt hier van genieten op uw tocht. Ook is er 

koffie/thee verkrijgbaar. Wij hebben een ruim terras waar je lekker kan bijkomen. ‘s Zondags gesloten. 

 

D. Stationsrestaurant Spoor 7 

Stationsweg 35 Ommen · 0529 462606 · www.spoor7.nl 

‘Spoor 7’ is gevestigd in het oude monumentale stations pand van Ommen. Menigeen is zeer 

geïmponeerd door deze bijzondere  locatie met unieke inrichting en mooie terrassen. 

 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 
Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. 

http://www.hofvansalland.com/
http://www.restaurantprosecco.nl/
http://www.devosseboer.nl/
http://www.spoor7.nl/
http://www.fietsenwandelweb.nl/

